


శ్రీనాథ 
కవి సార్వభెవము 

(విజయూం౦బిక) 

లి 
WY 

\ 

పోల్మొపగడ సత్యనారాయణవూాంర్తి ఎం. ఏ, 



సర్వస్వామ్య సంక లితము 

[పకాశ కులు 

పోలా [వగడ నత్యనారాయణమూర్తి రి 

ty PURI 
[వధమ ము[దణ - 1957 

ద్వితీయ ము[దణ _ 1972 
తృతీయ ము[దణ = 1976 

చతుర్ధ ము[దణ _ 1993 

వెల: రూ. 10-00 

ఓ 4 
SOT 

[పతుఆకు : 

సోల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ 

విశాలాంధ పబ్లిషింగ్ హౌస్ 
4-1-435, విజ్ఞానభవన్ బా బ్రంకుస్ట్రిట్ 
హైదరాబాదు 500 001 

విశాలాంధ బుక్ హౌస్ 

టట్లు -ర్రి| 

Prescribed as Telugu ' 

Non - Detailed Te~t | 
for 1st year P. U. C.' 

inthe entire karna-. న్ 
taka State from 

1973 to 1979. 

షర ప్లా ( 

Prescribed as Telugu 
Non - Detailed Text 

for B. A. &B. Com, 
Entrance Examina= 

tien of Andhra 

University from 

1981 May. 
న “కు సై 4 

విజయవాడ, హైదరాబాదు, గుంటూరు, 
విశాఖపట్నం, అనంతపురం, తిరుపతి, 

హన్మకొండ, కాకినాడ, 



థి 

బ్రుంతును నూరి | రత్తు (పవేశించినది( పొద్దునిటేవదు. అందు 

వలన చీకటిపడకుండగ నే ఇల్లు చేరుకొనవలెనను తలంపుతో 
చయ్యి గుజ్జము నదలిం చెను. "వెంటనే యది చెవివరకులాగి 

దల్లిన్గ బాణము వలె రివ్వున ముందరికి దూసికొని పోసా గను, 

ని గిట్టల వలన లేచిన ధూళి అస్త౦గత సూర్యుని అరుణ 

ంతిలో పుప్పాడివ లెను కులాయములకు వోవు చున్న పతులు 

రమునకు తుమ్మెదల వలెను తోచి ఆపిడేశము నంతటికి 

దారిన రమణీయతను సంతరించు చుండైను. 

, 9 యందమును మూచి యానందిం చెడి స్థితిలో లేడు 

'గాచయ్య. అతని ఆలోచనలన్ని యు నెదుకుగా సుదూరమున 
'"దావరి కవ్యల కన్చించుచున్న రాజమ హే పీంద)వరము 

రించియే ! 

|, కాటయ వేమ (ప్రభుని చేవాస్థితి ఎట్లుంజెనో ! 

రాజమపే+ంద)వర "రెడ్డిరాజ్యము యొక్క. భపివ్య 

శే మగునో | 

| నిన్న ఉదయము తన తం(డియైన గంగారెడ్డి అదేశాను 

స “రము రాజమ హేం[ద్రపరమునుండి కాజ్బ రపరి బయలు జేరిన 
తాను బాల్యసఖుడు, అమాత్యవరుడునై న చెండపూడి అన్న 

నూనూత్యుల ఆజేశానుసారము నెనుక్షటి - సాయం(త్రమున శే 
RT Fa — mR. — 



4 వీజయా ౦బీకో 

3౯ రాజమ హే*ం[ద్రవరము చేరుకొన వలసి యున్నది. కాని 

కొజ్మ_రసరి లో సాయనగారి 'మృత్రుడై న బీకిరెడ్డి గారి బలవం 

తముసపై ఆరోజచట నాగి పోవలసి వచ్చినది. నే 

బాచయ్య యిట్లాలోచనల నుండి తేరుకొను నంతటిలో 
గోదావరిని నమివీం చెను. పావనగొతమిని గాంచినదే తడవుగ 
ఛెంగున గుజ్జమునుండి (క్రిందికి లంఘీంచి నభ కి కముగ చేతులు 

జోడించి నదికి నమసన్క_రిం చెను. 

ఇబునటుగట్లపై నున్న రెల్లుదుబ్బులు వృద్ధగాతమినది 
తెల్తని 'వెండిజుట్టువ లెను, మధ్య ముగ (ఫవహించుచున్న ఆౌ్ 

తిన్నని నీటిజాలు అమె _తీసికొనిన పాపటవలెన్కు అనసీటిపై 
ఎజ్జగా మెరయు సంధ్యాసూర్యుని అభుణకాంతి ఆ వుణ్యవతి 
పాపటలో రాచిన సిందూరేశేఖ వలెను బాచయ్యక తోచి 
నది. ఆపవితి) సౌందర్య శోథ్రక్ల ముగ్గుడె, సంఖ్లోపవులకిత 
న్వాంలుడై నాడు బాచయ్య, | ea పం 

ఇంతలో నతనికి నెదురుగ పదిబాహువుల ' దూరమున 
గోదావరిని దాటుటకు ష/యతల్నించుచున్న నొకానొక్ష వ్యకి 
నోచరిం చెను, వంటనే నమిోావించి హెచ్చరించి, అ్యషయత్న ము 
విరమింప జేస్కి “ఇచట గోదావరి అందదు, నాలుగు నఖంవుల 
లోతు. అటువైపు వశుగులను కడుగుధురు. తెలియణా! వి'ే 
లీయుడనా? చేను హెచ్చరించి వారింపక్తుక్నున్లో. సీషాటికి 
నీవును సీ గుజ్జమును నిష్కారణముగ. మరణించి యుందుథి”. 
కనాను బాచయ్య,. మ . 



ముదటీ(పకోరణము జ్జ 

ఆ మాటలు విని ఆ యువకుడు భయపిబ్యాలు 2 ఒక్త 

వారు నీటివంకచూచిి వెంటనే కృళజ్ఞతతో బాచచయ్యును 

చూ చెను, అతని చూపులు చాచయ్య నాశర్షించినివి. వెంటనే 

బాచయ్య అయువకుని ఆపాదమస కము పరిశలిం ఇను, 

ఆకర్షణీయమెన సుందర రూపము! నూగుమోసన సమైనను 

రాని మృుదువై న లేతమో ము [పయాశపుబపలిక వలన నొక్కి. 0త 

శుష్క 0చినను వన్నె తముగ లేదు. తలపాగ, అంగరఖా, ధోవతి 

వలన శోదికముంతయు నాచ్చాదితమై ముఖము, చేతి వేళ్ళు 

మాత) మే కస్సించు చుంజెను, సన్ననిపావ వై న వేళ్ళు ఆయువ 

కుని సౌకుమార్య మును చెప్పక యే చెప్పుచుంజెను. అతని బెవ తు 

చూపు*౫, ఒ మూరముగ నిలుచున్న ఆతీరు బా చయ్య నంతయు 

నాకర్షి ౦చినవి. “యువకుని వేవముభోనున్న యువతివలె నీత 

జెంత దర్శనీయముగ నున్నాడు[ అనుకొనెను బాచయ్య. 

“సీన్రను సీగుజ్జమును డస్పినట్టున్నారు. దూర (ప్రయా 
Be Ce ee హీం్మ దవరము పోవలయినా? నేనుకూడ 

నచటిశే. నాజోరమ్ము. అదిగో! అచట గోడావరివంసుతిరిగిన చే 

అచట నున్నది పాటి శేనఅనుచు నతనితోకలసి పాటిశేవ్రువై ఫు 

నడచుచు నొకచోనాగి 'నీపేశేమి? అని ణా చయ్య యడి7ను, 

అంధుల కాయువకుడు “వి. *.వి. ..ప్జ, ..యుడు” ఆని 

తత్త రపడుచు సమాధానము నిచ్చెను. పణ మిోటినట్లు (శ్రావ్య 

న్నుగ వినిపించిన అకంఠస్వరమున కాశ్చర్యపడినాడు బాచయ్య. 



రీ వీ జయా ౦బీ 

గుట్రముల క ళ్ళెముల నొకచేతను్కు, విక్క_ల వరకును 
ఎతి,న ధేవరిని మరియొక చేతను పట్టుకొని యికవుకును పాటి 
“కేవ దాటుచుండగా గౌతమి కావల ఎదురుగ కన్చించు చున్న 
రాజను హేంద)వరమును బాచయ్య ఆయువకునికి తర్జనితో 
చూవీం చెను. 

దుర్తములు, (_పాసాదశిఖరములు, మార్క_ం జేయ సామి 
ఆలయగోవువము, ఎవ నెడ నారి కేళొది వృణొగ/ములతోస్పష్టా 
స్పష్టముగ దూరమున కన్చించుచున్న రాజమ హేంద్రవరవై భ 
వమును, మల్లి కామాలికలవలె తెల్లని కొంగలబారు, కౌస్తుభ 
మువలెశ ర న్మేఘళ కలము భాసింప, విశాలమైన వినీలాకాశము 
(శ్రీమహోవిన్హువు వతస్థలమువ లె నయనపర్యముగ శోభింప 
ఉదాత్త రామణీయకత నందించు దున్న నమింప ప్రకృతి సౌభాగ్య 
సౌందర్యము నొడలంతయు కనులు చేసికొని జూమచు ఆ 
అందము నంతటిని మనసార [గోలు చు నాయువకుడు తన్మయ 
స్థలిలో నుండెను. 

అతని స్థితిజూచి బాచయర యిం చుక నవ్వీ, "ఆర గగ 
ముగ చూచుచుంటివేల రాజమ హేం[ద్రవరమును చూచుట 
యిదియే (పథమమా? మోది యేయూూరు? ఎచటనుండి వచ్చు 
చున్నావ”ని (పశ్నిం చెను. అన్యమనస్కు-జై న ఆ యువకుడు 
మొదట నా 'పృళ్న వ్నిపించుకొనక, పిదప తటుసడుచు 
“కొండ...” అని 'రెండత్షరములుపలికి త్రోకణే బాచయం 
ముఖకవళికలు గమనించి భయముతో నర్ధిక్టితోనాగిపోయిను* శూరా ~~ 



ముదటీ[పకరణము 1 

అప్పటిశే బాచయ్యా ముఖము జేవురించినది, కందుదలు 
ఎరుపెక్కి-నవి* (కిందిపెదవి వణకసాగినది. కుడిచేయి అపి 
యత్నముగ మొలనున్న బాకు పె కి వెళ్ళినది. భయవిహ్వులుడై_ 

గజగజలాడు చున్న వఏిజయుని నిశితముగ జూచి “కొండపిటి 

వాఢడవా? నేడు రాజమ హేందవరమునకును హొండపఏటికి నెట్టి 

సంబంధములున్నవో “తెలియును గదా!” అనుచు రీళ్ల ముగ 

(బళ్నిం చెను బాచయ్య. 

| ఆ పుశ్న "వెనుక నంతయో చరితం 1 

__శొండవీటిని కుమారగిరి పాలించినంతవరకు, కొండవీటి 

రెడ్డిరా జులకును రాజమహేం(దవర "రెడ్డి రాజులకు నంత యో 

సౌమనస్య మున్నది* రాజనుహాం[దవర పీభవై న కాటయ 

వేముడు దొడ్లాంబిక వలన తనకు అనితల్లి హహా రాంబల తరు 

వాత జనించిన పమారునకు కుమారగిరి అనీ నామకరణ 

"మొనర్చి కొొండపీటి రాజునందు గల గాఢానుర కక్రిని.'వెల్లడించు 

కనాను. కొండపీటిలో కుమారగిరిని (తోసిరాజని పెదకోమటి 

వేమ రాజ్యమును తన వాస్తగత 'మొనప్పళొనుటతో కొండ 

వీటి రాజమహేంద)వర సంబంధములు ఇెడినప కుమారగిరి 

షక్షపాతిమైన కాటయ'చేముడు, "పెదకోమటి వేముని యాఢి 

పత్యమును గర్హి ౦పక, కొండఏటితో “తెగ ₹ెంపులు వేసికొని 

స్వాతంత్ర్య యును (బకటించినాడు. 

(అందుల కలిగి కాటయ వేమునిపె క తగట్టు ఒకవై వుగజ 

పతులన్కూ మరిరుక వై పు విజయనగరరాజై న అండన జేవ 
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శాయలన్సు ఇంకొక వై వు బవామనీసులానె నఫిరోజిపాను రాజ 

మహేందవరమువై పురికొల్పుచు నదను వచ్చినపుడు తాను 

కూన కయ్య మునకు కాలుదువ్వుచు రాజమహేం[దవర 

సొమా ?జ్యుమునకు స్థీమితము లేకుండ పెదకోమటి వేమారెడ్డి 

శకికొలది చీకాకు కల్లించుదుండెను. ఫలితముగ రెండు 

రాజ్యము లకు మధ్య పచ్చగడ్డి చేసిన భగ్గుమను చుంజెను. 

ఇంతటి గాధ యున్నది కనుకనే కోపోద్యిగ్ను జై 

బాచయ్య ఆ రీతిని తీక్ల ముగ (బక్నించెను. ఆ (పళ్న వెనుక 

నెట్టి అపోవాగలనో విజయుడి యే (గహించినాడు. అపోహాలు, 

అనునూనములు నెట్టి విమవుపరిణామములకు చారితీయునో 
ఆతనికి ననుభవమువలన తెలిసిన విషయమే | అట్టి. అవోపా'' 

ఫారణమున నే కదా స హస. ల "అక తటుంట. 
మును గృవానిక్భంధములో నుంవినది ! 

ఆపోపహా కాక మెరేమి శ 

రాజమహేా హపాం(దవర (పణిధినాయకుడును తెన పెదతల్లి 

భర్కయు నైన నూరపరెడ్డిగాగ మారువేషమున కోండవీడు 
వచ్చి వెళ్ళు కేమి, ఆవార తెలిసి అందు తమ (పమేయముంతు 
ననీ ఆపోవావడి విణారణ మైనను జపపకుండ నాయనగారిని 
రోయనమువపదసనుం డికీసివేసి వారితో కలివి అమ్మను తనను 
"వెదళోమట్యిపభువు గృహానిర్భంథఫమున నుంచుకేమి? ఇటుల నే 
అమ్రరూజమువై సెందరనో కొండవీటిలో పదవీ భ్హంలను 
జేయుట .పరిగివద. ఎంతయో చాకచక్య్ళ ముపయోగించి, 
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కావలి వారి కనుగప్పి, అలికష్టముపై 'తానుమాత ము నిర్బం 

భమునుండి తప్పించుకొని రాగలి7ను. ఇపుడిక తనకు రాజ 

మా పంద) వరమున చెదతేం[ డిగారె న సూరపరెడ్డిగా శే రె దిక్త. 

వారితో నం(ప్రదించి తన తల్లిదం[డులను బంధవిముకు, ల నొన 

రించు నుపాయ మన్వేపింపవ లెను. 

తల్లిదం్యడుల యవస్థ గుర్తుకురాగా విజయుని ముఖము 

విపాద పూరితమెనది. అది స జాలిపడి మాటలోకారిన 

మును తగ్గించి “రింతకును సీవు పూరి గ చెప్పలేదు. కొండ, , 

ఆని ఆగితీవి. హొండపిటి వాడేనా? అని తిరుగ బాచయ్య 

[పశ్నిం చెను. 

పరిస్థితిని (హీ పించిన విజయుడు వెంటనే కాదని తల 

అడ్డముగ నూసెను, 

కమరి?, , .కాజ్క_రపర్సికి సది గవ్యూతుల దూరమున 

నున్న హొండగుదురా[ి 

పఏజయు జనని తల యాడించెను. 

కాని బాచయ్య అతనిని వెంటనే విశ్వసింప లేదు. "నీవు 
రాజమేే పాం౦ంద)వర మేల వచ్చుచున్నావు! అచట _ బంధువు 

లున్నారా! ఎవరు? వారు సీశేమగుదురు!” అని వరుసగ బళ్న 

"వెంట [పశ్న వె చెను, - 

"రాజ్యామా హాం(దవరమున (ప పణిధినాయకుడై న సూరప 

"రెడ్డిగారు మా పెదతండ్రి గారు. (పన్తుతము నో “అన్న వాశెవ 

రును లేరు. నాకు వాశేదిక్కు.” అని అనుచుండగా విజయుని 

కనుల బాహ్ప్నములు నిండి కంఠము రుదమెనది. 

2 య 
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వాచయ్య ఉలికిపడెను, “వన్ని? ఇతడు సూర్వష్టరెడ్డిగారి బంధువా!+ వారు తప్ప ఇతనికి యెవరును వేరట! ఎన్ని ఆక తోడనో యితడు రాజమ పేం(దవరన్గు వచ్చుచున్న ట్లున్న ది. పాపము ! సూరపరెడ్డిగారును వారి సతీచుణియు. నామ్షధ 
గృవాదపొనమున సజీవమరణ ము చెందినారనిన సంగతి యఖ 
నికి తెలియదు కాబోలు | శతెలిసినవో నితడు నిరాక్షోపవాత డగును. అయినను కెలుప్రట యెందులక్ష?” . కృట్లనుకొవి 
బాచయ్య మానము వహీం వెన్ను. 

బాచయ్యతోకలిసి పాటిేవ్రదాటుచున్న విజయుడును మాటాడుట వేదు, నాయ౦ంసూర్యుని కాంతిలో మంచారమదచా కినివల భాసించుచున్న ఎజ్జవి గోదావరీసలిలగులరు, - అందుం డుండి యెగురుచున్న తెల్లని వెండి చేపల తుం అనగ: వింతన జాచుచుండను | టా Alen సంభావించుట లేదు కాని, బాచ్లాక్ల we Tn ఆలోచనలు. (య ధెనాయటరా ద సూతభగాద్దిగాఖితూకా న్నర, 

స్యా ఖ్ న 
వా జ 

న్! సట్టకం త్య మును ప్రకటించిరి. పడమర అంపదొర్క నాగార 
స 1 

ఉనన 
చా శి భముయము కాజ వేచియుండిరి. బ్రక్ర తూర్పున ల్లన్న జేవచోడ నేన దవొరామమ్లు వరకును ఛల చల్ల న్నా క్ల నిం వెను, 

త | 
ల 
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ఇదికాక అటు గజపతి, ఇటు విజయనగరరాయలు 
గన్నవరము శేవును కాదేయవ లెనని కాచుకొనియుండిరి. కొండ 

పత్రి పెవకోమటి వేమ పభువుగంగతి చెప్పనవసర మేలేదు. అవ 

కాశము లఖించినవో రాజమహేం[దవర సామా జ్యము 

సామాజ్య మునే కబళించి వేయవ లెననిపొం చి కరార్పుండెను. 

అన్ని వె సుల కారు మేఘము లిట్టు (కమ్ముకొని వచ్చు 

చున్నను, రాజమహే పార దవరమున కొక ఆశాకిరణ మున్నది. 

మహామం తి _అల్లాడయే ఆ యాశొకిరణము, 

దువ్వూరి వంశజుడై న అల్లాడ| ప్రభువుండినంత వరకు 
రాజమహేా వ. సా(మాజ్యమునకు భయములేదు. తేన 

అ నేవు శేముదీ. ధురంధరత్యముతో నతడు సామాజ్య మును 

రకీంపగలడు. ఆ నమ్మకము ప్రజలే కాదు (పభువైన 

కాటయ వేమునికిసిగలదు. మీదుమి కి లి కాటయ వేమ[ఫప్రభువు, 

అల్లాడయు ల కాటయ వేముని పెద్దుమూ నె. యైన 

అసీకల్లిన స్ట అల్లాడ రెండవ కుమారుడై న పీరభదాశెడ్డ కిచ్చి 

ఏవాపహా మొనర్చిరి. ఈస సంబంధముతో రాజకుటుంబమాను 

మహామం[తి కుటుంబమును మరింత సన్నిహిత మైనవి. 

కొటయ వేముని నాయకత్వము అల్లాడ మంటతాం 

గమూ 'సీనానాయకు లై న నరపహారి అవ(శ్రపరా(క్రమముసూరప 

కడ్డి (పణిధినె నై పుణ్యము అను నీనాలుగు సృంభములవై ఈాజ 

మహే భార్మదవర రెడ్డిరాజ మింత వరకును నుస్థిరముగ నుండు 

వ ఉత “రముస చిలుకణేముద్రమువరకును తన యాధి . 
త్రనమును టివీ, వ్ దేశే ణాచఫమున సాటి న 
య. కొండపీటులతో సమసన్కోంధిగ్ నిలువేబిడినది. 

EE I el 
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ఇంతలో సూరపరెడ్డిగారి అకాలమరణము. 

కాటయ వేమ్మ పభువు అన్వస్థతం 

ఇక పె రాజము హేం దవర భవితవ్య మెట్లుండునో! 

ఇటు దీర్దాలోచనాతత్పకుడై మాటాడక మానముగ నీటిలో 
నడుగులు వేయు చున్న బాచయ్యను విజయుడు పరిశీలిం చెను. 
అతిని నడకలో కన్పించుచున్న రాజనమును ముఖములో 
శ న్పించు చున్న గాంభీర్యమును చూచి చకితుకై మరింత నిశిత 
ముగ విజయుడు పరిరీలిం చెను. 

విశాల ఫొలము, నిశిశబుద్ధికి నిదగ్శృనముగ కొన జేలిన 
నాసిక నిశషలమెన దీర్భ వీక్షణములు, విగువు పెద నలని 
స. సమున్నత న్ జ్ర, 

రెప్ప వాల్చక బాచయ్యను చూచుచు వ్ీజయు జడకు 
యండిపోయెను ఆడి గమనించి మెట్ే పతక & కరో చనల 
నుండి చేంళొసి చిరునన్స్యు సవ్వ్యుశ్లు వ ప ys 
ర్యముగ జూచుచున్నావ! యువకుడు. కనుక నరిపోయినది- 
కొక్క యువతివే మమైభచో. ..” ఆని యింకను బాచయ్య వాక్య 

అది గమనించి బాచయ్య మోట మార్చు చుఅయినచో 

హీ నూరప్ప రెడ్డి గారి యింటికి పెడలుమువన్న మాట!” అజను, 
“మిరు నాలి నెరుగుదురా కేం 
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“నచేఅనిన మాపేమి? రాజమ హేం(ద్రవర మహో 
సామా )జ్యములో వారి నరుగసివారు శేరు. కాని తెలియనిది 
వారిఅసలురూప మే! ఆయనను మారురూపమున వూచినవాచే 
కాని, అసలు రూపమున చూచినవారు వాల తక్కువ, వారు 
(పణిధులు కదా! నీవు వారియింటికి బోవుటకు ముందు నాతో 
మాయింటికి రమ్ము. అచ్చటనుండి నిన్ను వారింటికి జేప్పు 
నుపాయ మాలోచింతు” నాను. ఇ్రట్టనిరా డేకాన్సి "సూరప్ప 
రెడ్డిగారి మరణవార్తను కొండంత యాశతో వచ్చుచున్న ఈ 
యువకునప చెప్పుట ఎట్టనునాలో చన మే బాచయ్యకు. 

ఇత డెంతయా సుకుమారుడు. ముచ్చటగ నున్నాడు. 

సోదరీ సోదరు లెవ్యరును లేని తనకిట్టి సోదరు డొకడున్న చో! 
ఇంతలో పాటి శేవు దాటి ఒడ్డు చేరితిమన్న సంతోవ 

ముతో కాబోలు వారి యశ్వములు రెండును సకిలించినని. 

బాచయ్య తనగుజ్తముయొక్క- పఫుతట్టి విజయునితోో గెలక 

రాజమ హెంద్రవరమునకు వచ్చికిమి. గట్టు ఎక్కినచో నగ 
రమే అనెను, 1 

వారట్లు గట్టు నెక్కుచుండగ నాతిదూరమునగల రాజ 
(పాసాదమునుండి కల్లోలపూరిత రోదనధ్యనులు వినిపిం చినవి. 

అవి విని వాదయ చలన మౌగినట్లు బాచయ్య నిస్తే జుడై. 

నిలువబడిపోయిను. 

అప్పటివరకును రాజమ హేం(ద్రవర రాజ్యలమ్మీ నుదుటి 

సిందూరతిలకమువ ల (బకాశించుచున్న వృద్ధసూర్యు డన్తం 

గతు డయ్యిను, చుట్టును చీకట్లు వ్యాపిం చెను, 

ఇ 



౨ 

కృజయునికి నా యనువా శెవరును లే రనియు, సూరపరెడ్మె 

గారి యింట తేల దొచుకొనవలె నని కొండంత  యాశతో 

వ చ్చెననియు, నూరపరెడ్డి గాగి యశకాలమరణవార్య యాతేనిసి : 

(కుంగదీయుననియు, మోదుమిక్కి-లి నిలువనీడ లేని దయనీయ 

స్థితి యతనికి కలుగుననియు, అందువలన సూరపరెడ్డి గారు నతి 

స మేతముగ వారణాసి వెళ్ళినారని చేప్పి కొెంతోకొాలమువరకునూ 

విజయుని తేను యింట చేయుం చుట "లెస్స యనియు బాచయరి 

చెప్తుటకో నార్ద్రవాదయుడైే స గరగ లన స్థతికి 
వగచి యో యని ఆరోకతరీ చేదు: 

తండ, క్కు షయారమ్మ వట స శతా జల స్ట యుచ టం చు 

లోనికి wernt: నల కవాతరుకాని తలపాగ, అంగ 
రఖా, ధోవ౭ిధరించివచ్చీన విజయునిజూచి గంగారెడి డెనొవు 6కు 

“ఇయు: వూల్వున తెలవహారకుతడగ నే స్నాన మొనర్చితివా? 

బాగోన్నది.. కంటానున్నవు డాతేలపోగో యెందులొ కనను, 

'విజయుడు[పత్యుత ర మయ లేదు. దా బంధము వై న 
చెక్కిన లతలను చిలుకలనుు వెలిసిపోయి వెలవెలబోవు చున్న 
వసుశ్చగడపన్తు ఎన్నడ జ్ వోకట్టిన మామిడాకు లెండి సూత/ము 

| మాత)ము మిగిలిన తోరణమును యభధాలాపముగ జూచుచు: . 
నూరకుండెను, నిజయు చేకాగ్గితతో జూచుచున్న యా యవ 

ఆ ఎం శా ఎంత సా కజచాం ఆ. కెషాాకో 



శరదడదవ (ప్రకరణము. 1$ 

శేవయులను తానుసాడ జూచి గంగాశెడి నట్టూర్చెను ఆ 

నిట్టుచ్పులో గంగారెడ్డి భార గతించుట, 'బాచయ్యాయింకను 

వివాహము చేసికొనకుండ జాగుచేయుట్ట అడదిక్కు లేని యిల్లు 

క్రళౌరపీతముగ మారుట మొదలైన ంన 

స్మృతులు ధ్యనిం చను. 

. ఆవిధముగ నిట్టూర్చిన గంగారెడ్డి నల్లని విపాదరూప 

మును జూచి విజయుడిం చుక చలిం చెను. శజేల్లని గుబురుమోొాస 

ములు డె బై న్యమును 'దెల్పు నల్పనీపె విద్దపెద్ద కన్నులు, ముడతలు 

పడిన నుదూకు పాలిపోయి వాలీపోయినదాడలలోను, శుప్పి_ ంచి 

ముడత్తలుపడిన శరీరములోను వయస్పంబంధ మైన సిడలుస్పష్ట 

ముగ కాన్పించుచున్నను, భుజములయొద్దను, పిక్క_లయెొద్దను 

దార్గ్య చిహ్నములు అన్పష్టముగ గోచరించి ఒకనా డితేడు 

ముసేశబలాశు్య డను స్ఫూర్తి బి కల్లిం చుచుం డెను, 

గంగారెడ్డి ని బ్రాక్క_క్షణము రెప్ప వాల్పకుండ చూచి 

"వెంటనే బాచయ్య దిక్కు తిరిగి “నన్ను మాపెదతం(డిగారి 

యింటియొద్ద దిగవిడి చెదరా?” అని విజయు డడి7ను. అంతకు 

పూర్వము = మాలోచించుకొననపు కారము సూరపరెడ్డి 

గురించి చెప్పి వారు వారణాసినుండి తిరిగివచ్చువరకు తమ 

యింట నుండుమని బాచయ్యయు గంగారెజ్టయు 'తెల్పిరి. 

మొదట నూరపరెడ్డిగా రూరలేరను వార్త "పినివిచలితుడై 0 

వీదప శమిచేయ.టకును దోచక పిజయు డాలోచనా మగ్ను 

డయ్యెను. 

దీర కాలము వాఎంట నుండుట కష్టము లేదు: అట్టని 

రాజము యేల దవకము వదలి  వెనుడి3గి పోవటశా శై ర్భము 

అధ నక. 
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"లేదు. వమి gree శతోచుటలేదు. విజయుని సందిగ్దా 
వస్థను గమనించి *నచివనమికి నభ్యులె న బెండ భూ అన్న 

యామాత్యూలును baa సవోాధాంయులముం వారితీ గోనం(బ 

దించి సీ కేవ2న రాజోవో్యోగ మిక్సీంతున్కు అంతదనుక మా 

యింట నుండుమ” నను బాచయ్యా. 

నూతనుని విశ్వసించి వా రుదో్యోగము నిత్తురాః i 

ఆ శంక నీ కందులకు ? చే నిప్పింతును. నియా * 

కాటయ వేమ్యవభునియల్లుడె న వీరభ(దారెడ్డియ నాకు సనో 
ఛ్యాయింయే.. ఆయనతో 'జెవ్చియైనను.. నీ కుదో్వోగమిప్పింతు" 

నని లాచయ్య నుడువుటతో . విజయు - డేవిండహ శారు మా 
టాత లేదు. న్యు ధరించు. నాహదాటా ౫ వన డు గన 

మరణించినాక్న కణా! జ్ సత్ర నన్ని క 

wg లంతవురమున లిసి క హథెడ్డిసీవరామర్శించు 
ఇషపాహాదషంతికు 3 సకలము వరజారెడ్డివచ్చినవో 

ను కొలీయినేని ఇచ్చు” డని తండికి తెచ్చాను. 
మం వంటనే .“ఆదినరియే! కాబ్మరపర్ని సంగతి యేమైనది! 
నిన సాయం[త్రముముడి చూచుచున్నాను. సీయంత నివే 
"ెశ్పురునని” చయముచు గంగారెడ్డి తక ముగ బర్కా_ను. 

త స్మర-మ్పెకట జే శెల్పితినిగదా వివాహము జేసికొొననని! 
వాళు కాదు కూడ దనుటవలన మామాటనుబట్టి కౌజు జ్ఞరపర్తి 
పెకలిరిణి. అంతియే! అచట మాన హీత్ళులై న చేతిశెడ్డిగారతో 



రండవ (ప్రకరణము 1 

కూడనావివయ మే చెప్పి తిని,మికొమారెక్టువేలొ క సంబంధము 

చమూ చికొనుడని వారితో జెప్పి మే వచ్చితిని” అనెను బాచయ్య, 

విని కోపముతో “ఆం!” అని గంగారెడ్డి అర చెను. 

'““అంచయువలన వారికి మోరింశేమియు కబురుచేయకుడు” 

అనుచు బాచయ్య మొగసాల డాటి మగకజాలకంబమును 

గడచి ఏధిలోనికి వెడలిపోయెను. గంగారెడ్డి దిగ్గున ఆననము 

నుండి లేచెను. కోపముతో నాతని ముఖము  జేవురించెను, 
కనులు ఖణఖణ లాడుచుంజెను. (బద్దలు కానున్న యగ్ని పర్య 

తముమాడ్కి,ఛ గభ గ మండుచున్న మధ్యావ్నామార్తాండుని 

వల నతడు భయంకరముగ విజయునకుకన్సిం చెను. “బాచయ్య 

బోయిన దిక్కు_గ కొొంతతడ వట్లు వరాచి యత డావల నుస్సు 

రనుచు నాననమున కూలబడెను, 

తత రపాటుతో తనకు శీతలోపచారములు చేయుచున్న 
ఏజయు నుచేకించి “మాచితివా? ఇట్టున్నది వాని వ పాతి 
"ేండ్లు వచ్చినవి, ఇంకను వివాహము చేసికొనడు. శేపు నేను 
పానీ యన్న చో, ఎండలోనున్న తనను నీడకు రమును వా 

రుండరు తల్లి లే లదు. అక్క. సెల్లెండ్రమాట సశేనరి. తుదకు 

శీవంటి సోదరు వైనను చేడు. వీనికి వేడియు వెచ్చయు నెవరు 

చరా చెదఈ?” అని గంగారెడ్డి నిట్ట ర్చెను, 

కుమారుని సౌఖమున శాందోళన జెందుచున్న యా 

వృద్దమూరి వెతనుజూచి విజయుడు జాలిపడెను, 

కొంతతడ వాగి గంగారెడ్డి మరల నిట్లు వాపోయిను. 

=: రాజమ హీం(ద్రవరమందలి యువకుల కీనడుమ నిదియీది రూ 
వ 
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వెల్లియా'వేశము బయలు బేరినది (పతియువకుడును వివాహానక 

జేనికొన ననుట్క నుదుట నింత విభూతియు, మెడలో నిన్ని 

రుదాత్తలును ధరించి వేదాంతవాక్యముల నేకరువు పెట్టుట, 

ప వై రాగ్యదృష్టి యుండుట మంచిదే; కాదనను కాని అకాల 

వార్ధక రము వచ్చినట్టు పెళ్ళిళ్ళు మాని సన్యాసులవలె నీతిరుగు 

శవ! మా బాచయ వంటివాజే మహోమం, తి అల్లాడ "వి 

కుమారుడు, వేమా రెడ్డి. అతడు నిక్లు వివాహము 'వల్పనిభీమ్మి. 

చుళొని కూర్చుండెను. అతనితో విసిగి వేసారి తుద కతనినశేు 
(గావ్మాచారిగ వదలి, 'రెండవకుమారుడై. న పిరభ [దారెడ్డి 

వినావా మొసర్చినాడు అల్లాడ. వమి 1 ఇవ్పుడు 'సీరభ[ చా'రడ్డి 
జేదు మేసినాడా ¥ కాటయ చేముని పెద్దకుమా రైక నఅనితల్లి బి 
ఏజబాహవోాడ్కి అటు మవోరాజు బామాతగను, ఇటు మహా 
మం్మలీకుమారుడుగను మన్నసల నుండుట లేదా? వాస వముగ 
సీ గారవనేంతయు వేమారెడ్డి చక్క-వలసినది.. రాజము హేం ద 
నర ఆం వంరేయం అల్లాడ శే వేరు. జెప్పిన గడగథ' జ్లాడ్రి 
పోవు. నరములు సై. "పె తము న్ (తాగవు, అట్టి దీకజ్జ వాడు 
అఆవనమాట ధిక్క_[0చి (బ్రహ్మా చారి” నుండిపోయను పెద్దలు 
ఇప్పాట విక్నలు వినుట యసడు రోజులు గలించినవి. సై స 
హూరినరి. అంతయం వై పర్త్య మే ! y» 

త జ్ఞా్బా-ఫై 'వె పరీత్య మనుచున్నారు. వమి జరిగినది ₹” 
చ పాచిక సంవత్సరముల యువకు డొర్రడు- మగతాల 
కయిమును దాటి మొగసాలను గడచి చతు ఎవ్య్బాలలోనిక! పబ క్ 
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నిం చెను. అతని రాకతో నా (ప్రదేశమంతయు నత్రు వానన 

ప్ర నిండిపోయెను. 

“ఎవరు * నీవా వరదారెడ్డి ! రా +. ర వీమీయోూొ 

మధ్య పూర్తిగ నల్లపూస వై నో వని యా యువకుని సంబో 

ధించుచు తన పక్క యాసనమును గంగారెడ్డి చమూాపిం చెను, 

నూతనుడై న వర దారెడ్డినిజూ చి ఏజయు డించుక 

తొలగి ద్వార బంధము(పక్క నిలువబడెను, ఏిజయని చూపులు 

(తుటిలో వరదారెడ్డి రూపమును నమోవీ.౧చినపి. 

ఇతడు వయస్సున బాచయ్యకు నముడే. కాని రూప 

మున బాచయ్యకు వరదారెడ్డికిని పోలికలు లేవు. 

బాచయ్యు దృఢసమున్న త దేహుడు. వర దారెడ్డినన్నని 

ఫొతగరి, అతనివి వంగినవిల్లువ లె నందమైన కనుబొమలు, ఇత 

నివి నొసటియొద్ద వంకరగ కలిసికొనిన దట్టమైన కనుబొమలు. 

నిశ్చల దీర్హవీకుణములు బాచయ్యవి. తీళ్లు మెన లోతెనచిన్న 

కళ్ళు వరదారెడ్డివి. కొసజేలిన నాసిక, పలుచని పెదవులు 
వానివి. తది న్నములు ఏనివి, బాచయ్యాది (పళాంతగంభీర మైన 

యాహోర్యము. వరదా సరెడ్డిది దర్పముతోగూడి వివిధవర్లనంకో 

భీత మైనది. పహాంసవలె " సంచ మైనరూషము బాచయ్యది. 

రంగుల వీంఛముల ష్ సాకర్త ణీయ మైన స్యరూపము 

వరదా రెడ్డిది. ఇట్లు బాచయ్యకును "వరడా'రెడికిని గల భేద 

సామ్యముల నూహీంచుకొనుచు, మనస్సున చి తవిచి తేరూప 

ముల నల్జుకొనుచు ద్వారము వెనుక నిలువబడిన విజయునకు 

వారి సంభెషణము వినిపించినది, 



లీగ్ర వీజయా ౦0 బీక్లో 

“నల్ల పూసయెనాన ని మా + నిజమే 1! ఇకన౦డి ఆఅ 

పాటి యవ కాశముకూడ వ వ. (ప్రణిధులకతీరక: 

వెందిరిక డా! నేటినుండి పడిడినములవరకు ల నత్యేష 

సర పరిస్థితి య్ ర్పడినట్లు అల్లాడ (పకటించినారు. ఇక మౌాక్కు 
శావలసికంతపని !” 
భగ 

వరదారెడ్డి పలుళులు ఏనుటతో, విజయునకు గత: 

సాయం[త్రము వాటి శేవు చదాటుచుంత నంతిశవురమునుండి విన 

వచ్చిన రోదనధ్యనులు జ్ఞ పికి వచ్చినవి. అని కాటయవేమ 
(పభు స్ మరణించుట వలని నియార. నాదము లన్నమాట. కాసి 

ఏమిది + ప చనిపోయినన్ను రాజధానిలో ః నలజడీ. 

“కాటయ వేమ(ప్ర్ధున్ని యనా గ భజ న 

(పజ "లెవ్యరికిని  తెల్తియదు నుమా క్ల ల? ను. 
ra 

వర దాడి వదిసాకా. చవ్పబోఆు నూతనుడై న విజ 

యాని నవిాపమష జూచి. సంకోచించి యానపోయిను. 

= ఆషి గమనించి “నంకోచింపకుము. ఇతడు మనవాడే ! 

జ కుమారుడు. విజయు జని గంగారెడ్డి యనెను, -: 

కాని శాగరక్యవవర్త న నెజిగిన విజయుడు, తన యునికి వారికి 

సమన్య ఈ ఆంనదని (గహించి సర్టిచ్చందనముగ నభ్యంతేళమంది . 

రములొనికి వెడలిపోయెను. 
వానా. పకాపనానా. 
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అనంకరము వరదారెడ్డి యిట్లు చెప్పెను: “కాటయ 

వేముని యశారోగ్యవివ యము కావలెనని యల్లావ గోప్య 

ముగ నుంచినారు, వైద్యము చేయుచున న్న పరహి తాణార్యు 

లక్కు రాజపక్నిమె 5 దొ డ్రాంబికకు, సచివసమి?లోని ముఖ్య 

నభ్యులై న నరహరి, అరియేటి లింగక, "బెండపూడి అన్నయా 
మాత్యులకు మ్యాతమే తెలియునని కొంద రనుచున్నారుః 
కాదు, రాజకుమార్, లైన అనితల్లీ కి పహారిహా రాంబకు, రాజు 

గారి అల్లుడై న పీరభ (ద్రరెడ్డికి, నదివనమితిభోని తక్కిన నభ్యు 

లకును కైల్పిషునని కొందరను చున్నారు” 

“ఎందుల కింత గోప్యము ! ఈ నం౦ంరంభ హంతు 

నపా.య మును శంకిం చియ్నా?” అని గంగారెడ్డి (ప్రశ్నిం చెను 

“ఇది యంతయు శ తున్నలను మనమున నికుకొని చేసిన 

మా _కౌంగము.” 

“ఏపి మం(తాంగములో ! రాడకీయములంధథు శర్వ 

ధే ర్యములకును, బుజువర్వ నమునకును ప్రాముఖ్యము. పోయి 

మరి త్రాంగముల'ే ప్రాధాన్యము పెరు శుచున్న ది. తుదకు రణ 

రరిగములందూను, కవచ ఖడ్లములను ధరించి శత్రువుల నూచ 

కోతేగ నరకుటకంశు నీ “యం తొంగ మం, తాంగముల"కీ 

ప్రాధాన్య మం నిచ్చుచున్నారు. పాతతరమునకు "చెందిన oa 

వరటివాం కిది వీంతగ నుండి రుచింపద్మ” . 

“నిజమే! కాని, కాలానుగుణమైన మారు లవనీరషిప” 

క'దా! కాలముతో మార్పు చెందక (ప్రోవేనపద్ధతలనే పట్టుకోని 

(పాకులాడిన వో నేమైనట్లు! బహామనీనుల్తానులను ' పేగోడుదు.. 



వీ. వీజయా౦బీకో 

దురగ్షరమణ యందు భయంకరమైన దారు కాయ౦(త్రములనుక్లా 

యం(త్రములను ఉపయోగింతురు. శత్రువులు దంజెత్సివ చ్చెడు 

మార్గమందు చెజువులను బావులను విషమయ మొనర్చి వారిని ' 

మట్టు పెట్టుదురు. రాయ బొరమంపి ముందుగ నంధి|పయుత్నము 

లొనరింపయ్, ఉన్నట్టుండి యేయర్ధరాతత్రి నమయముననో 

వచ్చి దుర్గ మును ముట్టడింతురు. (పణిధులకుశిణత్షనిచ్చి గూఢ 

ఇారి చర్థలకై శ త్రురాజ్య ములలోనికి బంవీంతుకు. నేడు జయా 

పజయము లిట్టె మంత్రాంగములమిోద నేయా వార పడియున్నవి.” 

“నమువాకుం, తి అల్లాడు మన సె సెన్యమునుకూడ సై గా వ 

ధ్యమలై న నకహారిచేత నీ పద్ధశులై సై సమాయత్త మొనర్పు 
చుండి రా + 

కమునవరకు సెందుకు.? వానళాజు, బుంగ్గ రాజు “వంటి 
ఖు యో నూతనవిణాభముల నవలం 
బించుచుండిరి.” TCC 

PU arg 

యను విరుదమును పొంది శ Bory — టల 
టూ 

వదిన వీరవరు- క్రగుటవేక గంగాది యోావిధానమును 
వార్టింప్రణాలక య్యన్సు. తాను శౌర్యముతో యుద్ధమొనర్చిన 
మ్ములం జ వక్ దెచూకొనుచు, తేనకు లభింపని చమూపతి , 
పక్షవి. శవ టయారుడు బాచయ్యకై నను లభింపవలెనని కొం 
డంతతహాకథో వత చెదురు వూచుచుండెను. అందులకే యతని 
కీ వూచ్న విధానములు రుచింపలేదు, 



మూడవ ప్రకరణము. వక్ర 

మరికొంత తవవుగంగా రెడ్డితో ముచ్చటించి, అన్నటూ 
మాత్యులళో 'కలిసి పీరభద్రా రెడ్డిని పరామర్శవేయ బాచయ 
వెడలినాడని తెలిసికొన, తానును వారిని శలిసికొందునసి 
వరదారెడ్డి లేచెను. అతడు గడపదాటుచు యభాలాపముగ 
"వెనుదిరిగి చరా వెను, 

అభ్యంతరద్యారము వనుక విజయునసి తలపాగ కుచ్చు 

కన్పిం చెను. 

వెంటనే వరదారెడ్డి తల పంకించి, విజయుతి శంకించి 
“మా మాటలను పొంచి వినినట్టున్నాడు. సరియీ 1! ఇతని పె 
నొక కన్ను వేసి యుంచవలసిన బే!” యని |పణిధికి సహజమెన 

యా 

యనువూనముతో నడుగు కదిపెను, 

3 

నుంప్పదియేండ్లు దాటని వయస్సు. అఆజూనుబాహువై న వి(గ 
హము. అతిలోకమైన సుందరరూపము. పచ్చని ముఖమున 
చెలుగుచున్న విజ్ఞానరోచిస్సు. నుదుట ధరించిన విభాతిరేఖల 

భఛావళ్య మాధ్యాత్మిక సంపదను, తెల్లని పాముకుబునము వంటి 

యుత రీయమునుండి వెలువడు నత్త్వరువాసనలు (ప్రాపంచిక 

భోగభాగ్యమును 'చెలుప, దంతవుపావలు ధరించి పాదణారి'యె 

పోవుచు శృంగార వై రాగ్య ముల సమ(క్ సంరూపవమూ యని 

నట్టు కన్పించుచున్న యా విమలసౌందర్యమూర్తి యీ 'భెండ 

పూడి అన్న యామాత్యో ౫, 



'కీ4 వీజయా౦'బీక 

అంతటి యమాత్య శేఖరులు 'వాహానమున గౌక కీవ 

లము పాదచారుల రాజవీధిని వచ్చుట వింతే, అందులేెకి 

యాశ్చర్యముతో జనులు (పక్క_కొడిగి బిలుచుండిరి, కొొందదు 

|పాయలి మటించిరి. అరబ్బీవర్నకలు శకటములు దిగి సలా 
ములు చేయుచుండిరి. సింధురాతులు గారవపురస్సర ముగ నకి 

ములనుండి దిగుచుండిరి. వారి నందరను వారివారి భావలలో నే 

కుశల పశ్నలు వేయుచు, మధ్య మధ్య తన పక్క-న మాన 

ముగ నజడచుచున్న బాచయ త్రో wee అన్న 
రరామాత్యులు ముందరకు సాగిపోవుచుండె 

అన్నయ బొచయ లట్లు సుగంధ విక్రయ శాలలు నడి 
చిరి. దుకాల వ్యాపార (ప్రదేశముల నత్మిక్షమించిరి. వివిధరత్న 
(కయ వి[క్రయ స్థలములను దాటిరి, భూసురర ధ్యను, వేశ్య వారె 

కను గడచి మార్త_ండేయ దేవాలయమును సమోాపించునంతలో 

వరదా నెడ్డివచ్చి వారితో గలిసెను. వారు ల స్య మనో 

హార భర్మవర్ష శోభిత మెన రాజ పాసాదమును చేరిరి. 

సచివనమిపి సభ్యుడైన అన్నయామాతు్యులను, విత 

భద్రారెడ్డిమ్నితు'లె న బాచయ్యను, వరదా రెడ్డిని జూచి ద్వార 

పాలకులు శిరములు వాల్చీరి, పదిచాహువ్రల ఎత్తుగల సింహా 

ద్యారమును దాట్కి మాపుడి పొగడ పున్నాగ. వనములనఎ 
గడచి డాసదానీజనుల సివానగృహముల నఠ్సిక్రమించి వ్ భడ్రా me 
రెడ్డి వకాంతమందిరమును త. సమివించిర- 

ఇ“. ఈవటి వాతావరణమును విషాధచ్భాయలు నిండినవి. 
శాట్రయ వేమ్యవభుని మరణమువలన నచట ఫోకనిళ ఛబ్లైగాంఛీర్హ 



మూణవ(ప్రకరణము వీఫ్ 

ములు చోటు శేసికోసినవి, మొదట నొక పరిబారికచే వారు 

మున్యురును లోనికి కబురు చేసి, పిమ్మట బయలుబేరరి, వితర్జిక 

లను మొగసాొలలను, చతు శ్నాలలను, అగార ములను గడచి 

(శ్రీడారామమందలి యొక పాలరాతిమండపమున నాలోచనా 
మగ్నుడై కూర్చుండిన వీరభ(దాెడ్డిని వారు సమోపించిరి. 

అతడు సామాన్య మైన జరీయ౦ చుధోవతి, ము'త్యా లకుచ్చులు 

గల తెల్పని పట్టుఅంగరఖా, కంఠమున ముత్యాలవహారమును 

ధరించి దీర్హాలో చనాపరుడై_ వివజ్ఞవదనముతో గూర్చుంజెను, 
గతించిన న స పర్క-ని ఆయన రాజ 

సీలిజ్ఞతను, సామర్ధ్యమును, సౌజన్యమును, (పస్తుతించి వారు 

మువ్వుకును సమయోచితముగ ఏరభ( దా రెడ్డినిపరామర్శించిర. 

అనంతరము * చేశమందలి రాజకీయప పరిస్థితులు (పసా 

వనకు వచ్చెను. కర్గాకర్ణి గ కాటయ'వేముని యన్వస్థతను విని 
నంతశే కప్పములు కట్టుటమాని, స్యతం తులు మెలగుచున్న 

అన్న చేవచోడ, వానరాజు బుంగరాజాది సామంతులు 

(ప్రభువు మరణవార్తను పదియెండ్ల పసి బాలుడగు కుమారగిరి 

రాజగుటను వినినచో నికయెట్టు (పవరి ,౦తురో. ఈబెడవకు 

తోడు విజయనగరాధీళుల యాద్ధత్యము గజపతుల వై రము, 

కొండవీటి ప్రభువుల మాత్సర్యము లుండనే ఉన్నవి. 

ఈ రాజకీయ పరిస్థి తులను చక్క_దిద్దు టొక యత్తు 
కాటయ వేముని కడపటికోర్కె.లను సీద్చుట ఒక యెత్తు, 

4 



ఫ్టిగ్రీ విజయా. పేశ 

- అవసానగమయముస శాటయం వేమ(వథువు, తనవి మ్యూం 
కుడును మహామం(త్రియునై న యల్లాడ చేతులలో బౌలుడై న 

కుమారగికిని రూపయావనగంభన్న మొన జారిపారాంబిను 

ఉంచి కునూరగిరిని భావి ఇాజముహేర్యద్రవర రాజ్యాధి నేతగ 
ఫీర్చిదిద్దు మనియు హరితాభాంజకనుకూలుడై న వరునికూర్చు 
మనియు కోరిరి. ఈకోర్కాతో భాట్ళు కొండేవీటియాస్థానమున 
నున్న (శ్రీనాభథమవోకవిని సహన నే స్యదవరము. 'ప్పించి, 

అఫయెటిలింగ 
వీఠరభ్యడ్రారెడ్డి ఈ 

త్యులు. Hales 
జో 

ఆల్లాడడు | ప్ర ్యేక వల్ల 
IT Ure: 

| కము అంగరతయవక 

దళము 'శేర్చాటుచేయ శీ tt Ree ఛ[దారెడిపె ఉనను (లీనా 

ఛుని రాజమహేర్మడ వరకు శప్పించు కాధ్యత “ అన్న యామా 

తుని పై “పే నను బడినమీ 

వారిరువ్చరును తమతవు బాధ్యతల నె నెట్లు నిర్వర్తించు 

ఉయా యని చర్చించికి అనంతరము వీకఛ(ద్రాకెడ్డి “కుమార 

గరతకదళము శేర్చాటు చేయవ లెనుగడా. అందులకు 

న్ న వ్యక్తు లెవరెన నున్నచో సూచింవు"డని వారి 
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“మరల నివుకు (కొత్తగ చేర్చాటు జేయటయేల 1 
కాటయ వేమ(ప్రభుని యంగరక్షకప లున్నారు కడా” అనను 
వర దారెడ్డ 

“కాని వారు వయస్సుమళ్ళీననారు. బొలుడై న కుమారే 

గిరికి ఉత్సాహము నుత్తేజము నీయగల నవయువకులుండిన 
మంచిది” యని యన్నయావమాత్యు ల నెను 

“అయినను మామగారి యంగరతుకులనుండి మువ్వురను 

(గ్రహించుటకు సిశ్చాయించితిని.ఇంకను ఇకువును కావలయును, 

అన్నివిధముల ననుకూలమైన వ్యక్సు లు "వంటనే దొరకుట 

కష్టముగదడా! బుజువర న, సామర్గ్యము, సౌళీల్యము గల 

యుత్సాహావంతులై న విశ్యాసపాత్రులు చట్టున నెచట 

లభింతు రు?" 

ఏరభ _దానెడ్డి యనినమాటలు తక్కినవారి నాలోచనా 

మగ్నులుగ 'జేసినవి. అన్నయామాత్యూ లొకింతతవ వాలో 

చించి "ఈలశత్షణము లన్నియు నున్నవాడు, రాయనిమం లి 

భాస్కరుని తమ్ము డొకడున్నా” డనిను. 
“ద్రికనేమి? వారివి రాజభక్త్యకి పేరుగన్న కుటుంబము. 

సరియే బాగున్నది. వురి యింకొకగు కావలయు” ననెను 
ఏీరభచాకెడ్డి. 

“జాచయ్యను 'జేద్చుళొను"డని వర దా రెడ్డ యెగ "తాలభిగ 

నని బాచయ్యను శనుతుదల జూచి నవ్వెనూ పీరభ [జొ ' 

రెడియు ఆన్న యామారతుులుకూడ నవి(రి వారటు నన్రగిటుకు 

a os, వు 
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చాచయ్య కిట్టి యుద్యోగములం దడానక్రి లేదు. ఎల్ల 
"వేళల నతనిదృష్టి యుద్ధరంగము పై గనేయుండును. ఖై ర్యశాలి 

మైనయోధువతేడు. అవహావరంగమును వలచినవ్య శి యంతేకి 

పురమును కొలచుట కెటంగీకరించును? మిోనుమిక్కిలి తన. 

శకి ని శంకించినట్టును భావించును. అది అతనికి కోపకారణ 

మగును. కోపము వచ్చినచో బాచయ్య ముఖ మందముగ 

నుండును, అడి చూడవలెనని వారి ముచ్చట. వారిముచ్చట 

దీరినది బాచయగ ముఖ మరుణవర్ష మైనది. పెదవులు వణకు 

చుండ నళడు వరడారెడ్డివై వు తీక్షముగ జూ వెను. 

వెంటనే అన్నయా మాత్యులు “పోనిమ్ము. సీవ్రకానిచో 
నీకునమ్మ కముగల నమస్థడై న వ్య క్రిని సూచింపు” మనెను. 

పీరభ(ద్రారెడ్డి "అవును బాచయ్యా! అట్లు చేయు” 

మనెను. బాచయ్య కొంత తడవు దీర్హ్స ముగ నాలోచిం చెను, 

పీదప “అయినచో వీజయు డని యొకడున్నాడు. ఆత డన్ని విధ 
ముల యోగ్యూడు. రాజోద్యోగము కావలె ననుచున్నా”డని 
"కెలిపెను, 

“ఎవరు! మిాయింటనున్న యా నూతనుడా? యని 
యభ్ స్టింతీరము దెలుపబో యను వరదారెడ్డి. 

“ఆతడు నూతనుడుకాదు. అతని పెదతం(డీ ఎవరో 
శకెలియునా, , యని బాచయ్య చెప్పబోవునంతలో వీరభ(ద్రా 
రెడ్డ కల్పించుకొని “అది యంతయు నెందులకు కాచయ్య్యా! . 
స్కు నచ్చినచో జాలు. మాకును నచ్చిన క్లే! "రేవేవచ్చియంతః 

ఫురాధికారికి నామాటగ జెప్పి. ఈ మ్యుదికః నానవాలుగ- 
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జూపించి యుదో(గమున (బవేశింపుమని చెప్పుము, ఇక నా 

సమస్య తీరినది” అనెను. 

"దక నా బాధ్యతయే మిగిలినది. (శీనాథ కపీంకులను 

రాజము హేం'దవరమునకు రప్పిందుట దుర్భటము. వాఎకి పెద 

కోమకహి వేవుపె నాదరమునుడు.పెనకోమకి వేమకును వారిపె 

గౌరవ మధికమని తెలిసినది. (శీ రాథులవా3 పకి రాజమార్ల 

మున నెదురై నచ పెదకోమటి వే మారెడ్డి “ఆహావకోలావాలి 

మని పేరు గాంచిన తన భ(దగజమును దిగి పాదరశ్న్లు పిడి, 

(పాంజలి ఘటించి, వారిపల్లకి కనుచూపుమేర డాటిపోయినగాని 

తిరిగి గజము నధివోహింప డట. అంతియే కాదు. (శీవాపల్లకి 

రాజమార్లమున వచ్చినచో నెచ్చటి వాహనము లచ్చటనాగిపో 

వలయునని ొంకపీటిభో రాజశాసన మట! అంతటిగార వమ రా 

దలను వదలి రాడమ హేం[ద్రవరమునకు వార్ము వ చ్చెద రని 

అన్నయామాత్యులు తనలో తొ ననుకొనినట్లు మృదువుగా 

ననెను, 

“అందును క ఏశ్వరులకు కృతజ్ఞ తా భావము లధిశము 

గదా!” యని ఏరభ [చా రెడ్డి పలికెను. 

"వ్వాదుమిక్కి-ల ఫొండఏటికిని రాజనుహేం[ద్రవరము 

నకును బద్ధవె ర” మని వరదారెడ్డి య నెను 

“ఇంతటి గుంజాటన పడి యా (శ్రీ/నాథు నిటకు రవ్నిం 

చుట యెందులకో[ి అని బాచయ్య హేళనగ పర్కె_ను. 

"ఏందులకా?! రాజమహేం[ద్రవర యువకులకు నిర్దున్ల. 

జీవనవిధానములు తెలియ జేయుటకు మాఅన్నగారైన వేమా, 
ణా లా! అనక 

[నా 
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"రెడ్డి వంటివారిని సీవంటివారిని అకాల వార్ధక్య వైఠౌొ క 

భొవములనుండి తప్పించుటకు. విలాసమూర్వు లె న వరణా మో 
వంటి యువకలకు కొంత తాతి (క చింతన కల్పించుటకో శ 

కళ్ళ హాకా స్ప వ మున యారెండు విమీరమార్గములననిరొళ్ 

ధించి, రాజమ హేం[దవర యువకులప శృంగార "బె వె రాగ్య భావో | 

ముల సమ్యక్ స్యరూపము నందించి జాతిను'తే జీతే మొనర్చి నవే, ల! 

దయమును సృష్టించుట” కని wie ననన 
అంతేట దా (మ్ నప తో 

నిట్లు తెల్పెను: "బాచ BE: రకం 
శాజను హేం[ద్రవర యువకులలోని చెడ 
(ప్రతీకలు. ఒకరి కీ తోకనుతో చేవ a ae Oe 

[వివ్రుళ్ళడుములు, మ్మ డ్రాత్ రూలల్ను ఆశ నత్యేం జగన్మి థన 
యను వలుకులు తెప్ప సాంఘీక DE BO నానకి 
లేడు. మరీయొకేరికి భోగభాగ్య జీవనము, లాలన భావనల్వూూ 
భాధ్య ఈరహిర (వవర్స నమేతప్ప ప ఆధ్యాత్చికదృష్టి లేదు. .అభ్య్యు 

దయమును శాంటతీ.0౦చు జాతి కివి రెండును (ప్రమాదకరమా క 
ములే! ఈరెండింటిని జీవితమున తగుమ్మాతముగా పోవాళించూ 
కొనన గాని యాదర్శజీవనము లభింపదు. ఇందుల కై రాజకానో 
నము లెన్ని చేసినను, బోధ లెన్ని యొనర్చినను సిరర్ధకముం =. 
యజశర్హ ్ యయెన మహాకవియుక్క_డే (పజలలో నిమార్పునవు 
తీసిఫాని గలడు, అందును శృంగార వ వె రాగ్యములనష- 
తనలో నపూానముగ బొందుపర చుకొన్చి సాక్షాత్తు అర్ధనారి 
శ్వరడై న సదాశివునిన లెధాసిం చుచున్న (శ్రీనాథ మహాకవీంద్రూం 
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లిందుల కెంతయు తగినవారు. వారు వచ్చినచో రాజమహేం 

(ద్రవరమున నవశక మే యారంఛ మగును, మన్న ప్రజలకు నవజీవ 

నము కుసుమించును,” 

అన్నయామాత్యులు సంభధావమ్ంచిన పిదప కొన్నితుణ 

ములవరకు చెవరును పలుకలేదు; వారి మనస్సులలో నా 

గంభీరమైన వాక్కు_ లావృత ము లగుచుంజెను, 

అనంతరము వరదారెడ్డి “| కీనాథులవారి రాక యిచటి 

చండితులకురు దింప చేమోియనియనుమాన మును బకటిం చేను 

“మునపండితుల కేడియును రుచింపదు "లెమ్ము. అన్న 

యామాత్యా! (శ్రీవాథులవారికిని మీకును శ్నే వా మేకాక 
బంథుత్వముకూడ నున్నదికదా: అందువలన ఒకసువ్భాద్యర_ 

మానమునంపి వారియాలో-చనలు ెలిసికొనుడు, రాజమహేం 

(దవరముసకు వచ్చుటకు వారు సుముఖులుగనున్న చోరాజ్యా 
ధిపతియెన కుమారగిరి యొద్దనుండి పిమ్మట సాధికారిక మైన 

యాహ్వానము బంపుదొ మని పీరభ(చా రెడ్డి యనెను, 

“అవును, అదియే నమంజసము. అక్ష చేయుదము. కాని 

శతు) రాజ్య మైన కొంజవీటికి రహాస్వముగ వెడలి ఈ జూ 
చాయన కండించి వారికడనుండి సమాధానము లీసిఫొనివచు 

వా శెవిరని యన్నయామాత్యులు సాలోచను'తై యనిరి. 

"వంటనే వరదారెడ్డి “ఆ పని నేను చేయుదు”నగాను. 

“రకనేమి? నునవరదా'రెడ్డి యీకార్య మును సాధించు 

కొని రాగలడు. అతడు పిణిధికదా! ఇకనాలన్య మెందులకు? 
పత్రమును శేఖనిని తెప్ఫిం చెదను | శ్రీ వారికిజాబు[ వా సిపంవృుడు.” 



సి ' పేడ పాలసి క 

ఇట్టనుచు పీరభడాోశెడ్డి పచోరనురావించి వాతపరికరము 

ఖై. 'దెప్పిం చెనుం 

అన్నయామాత్యూ లాలోచించి యాలోచించి తుదకు 

"లేఖనిని తీసికొని చాయ నారంషించిక. ! 

“బ్బాహ్నీ దత్త మ్మా ,బ్రహ్మండాది మహో 

వృురాణ చయ కళ్ళరా మం న ఖగ్గిద్నృప్టూన క కళొనిఛానం 

నమస్కారములు.) హతో య ము. పారం 

“ఆల్లాడకు కు. jae Wot ణాంలా 

పిదప శేఖను తోలునంచిలో చేసీ లక్క-హ్వులనుంచి వానిపె 

తన ముదె/కల గుర్తులను వేసి వరడా రెడ్డి కిచ్చి కొండవీటికి 

పంపెదొ ననుచు అన్నయానూత్యులు లేచి నిలుచుంజిను. 

బాచయ్యయు వరదా'రెడ్డియు శేచిరి. మున్ర్యుకును వీరథడా 9) 

"రెక్టియుద్ద సెలవుతీసికొని కీరిగివచ్చు చుండగ “నాకుడి చేయి యు 

కుడికన్నును ఆదరముచున్న” వని వరదా రెడ్డియ నెను, 

"అయినచో న నప్పయత్న లాభ "మనెను అన్నయ. 

“కళ్యాణ పాని యేమో”? యనుచు బాచయప్య కొం 
చరాఫులు చూచెను. 

అన్న యామాత్యుల "పెదవులపై హీన శేఖ గోచరిం చెను. 

లూ 



డ్రె విజయాం౦దబిక 

'శాయలను, ఇంకొక వె వు బవామనీసులాన నఫిరోజిపూను రాజ 

మహేందవరముపై -పురికొల్పు చు నదను వచ్చినపుడు తాను 

కూడ్ర కయ్యమునకు కాలుదున్ర్యు చు రాజమ హేం[ద్రవర 

ప. స్థిమితము "లేకుండ పెదకోమటి వేమారెడ్డి 

తన శ కికొలది చీకాకు కల్పించు దుండెను. ఫలితముగ రెండు 

రాజ్యము లకు మధ్య పచ్చగడ్డి "వేసిన భ గ్గుమను చుండెను, 

ఇంతటి గాధ యున్నది కనుక నే కోపోద్యిగ్ను నై 

బాచయ్య ఆ రీతిని తీక్టముగ (బ్రక్నించెను. ఆ (ప్రశ్న వెనుక 
నెట్టి అపోహాొగలదో పు ల (గహించినాడు. అపోహాలు, 

పరప నెట్టి వివమపరిణామములకు దారితీయునో 
అతనికి ననుభవమువలన తెలిసిన విషయమే ! అట్టి అపోహ 

కారణమున నే కదా సెదకోమటి వేమా రెడ్డి తమ కుటుంబ 

మును గృసానికృంధములో నుంచినది ! 

అపోహ కాక మేమి ? 

రాజమహేం(దవర (పణిధినాయకుడును తన సెదతల్లి 

భర్తయు నైన సూరపరెడ్డిగారు మారువేషమున కొండవీడు 

వచ్చి వెళ్ళుకుమి, ఆవార, తెలిసి అందు తమ (పనసేయముంతు 

నవీ అపోవాపడి విచారణ యైనను జగుపకుండ నాయనగారిని 

రాయ సముపదవినుం డితీసి వేసి, వారితో కలిపి అవును తనను 
పెదకోమటి పభువు గృవానిర్భంధమున నుంచుకేమి? ఇటుల నే 
అనుమూనముపై సెందరినో కొండవీటిలో పదవ భస్హులను 
జేయుట జరిగినది, ఎంత యో చాకచక్య్ళ ముపషయోగింఛి, 
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దవత, బెండపూడి యన్న యామాత్యుల సూక్ష్మ గవాణా 

పారీణత, (ప్రణిభుల సమర్థ గూఢచారిత్యము నక్షు(త్రములవ లె 
నావాకిరణములను (బనరించు చున్నవి: చాణక $ యాగంధరా 

యణులవంటి ప్రా చీ మనోవముర్యతుల మార్గము ననుసరించి తె 

య రకస మరవ పా అ రాజి 

కై దుగురటు తో గ bh కలస చ మాతం న 
వూానమునకు సంకేతమును మార్చి వేయుట కద్దు. bin 

వినినంత నే తాను పంపిన (పణిధి యెవరో, 'శత్రురాజ్యమూ 

లందు గూఢవారి చర్యలు వూరి చేసికొని వచ్చియుండు నని 

తలచి చతుళ్ళాలనుండి యల్లాష పీధిలోనికి వచ్చుచు సింవా 

ద్వారము కవ నాగి 'నివోపూి మ్నని (పత్యుత్త రమి చ్చెనవ. 

దానికి నావలివ్యక్షి వహారవార స యని రెండవ నం కే 

తము చెప్పవలెను. కాని యా వ్యకి రెండవ సంకేతము 
జెప్పజాలక బోయిను. 

"వంటనే యనుమానించి యల్లాడ “ఎవరు వీివణి 

భయంకరముగ గర్జిం చెను, క్రీనీడలో నిలువబడిన యావ్యకి న 
చరెండడు గులలో పోయి బంధించెడివాడే ! కాని యింతలో నూ 

వ్య క్తి తన. మొలనున్న బాకు నల్హాడనై కి విసరి పరుగిరక 

బోయెను. (తుటిమ్మాతములో న్యా వేటునుండి యల్లాడ తప్పిం 

చుకొని తన కాసెలోని బాకు నా వ్యకి మోదక విశత౭ెనవమ్యా 
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(0 

పీక్క్లలో బలముగ దిగిన యా బాకు నూడబెరుకుకొనుటకు సమ 
యముళలేక యా అుద్రతవ్యక యే వేగముగ బారిపోయిను. 

ఇది యంతయు మెరుపు మెరిసినట్లు కనురెప్పపాటులో 

జరిగిపోయెను. తల పంకించి యల్లాడ 'ఆలోచనా మగ్ను 

డయ్యెను. ఏ జెవరో శ (తుగూఢచారి యన్నమాట ! మొదటి 

సం శేతమును మా(తము తెలిసికొన గలి7ను. దాని సాహాయ్య 
మున నన్ను వీధిలోనికి రప్పించి మట్టుపెట్టవ లెనని తల చెను. 

అల్లాడ అంతసులభసాధ్యుడు కాదని తెలియదు కాబోలు! 

కాటయ వేమ పభువు గతించినపిదప రాజమహే:(ద్రగర మింత 

యలు" సెనది కాబోలు |! ఆల్లాడ కంఠమున (బొణముండగ 

వీరి యాటలు సాగవని “కెలీయదు. 

ఇట్లాలోచించుచున్న యల్లాడకు మరల “లివి యను 

సంకేత మా గఛీరనిశీధినుండీ వినిపించిన ది. అల్లాడ యీమారు 
మరింత జాగరూకత వహిం చెను. రెండవ సరశేతమును విన్న 

వీదపకాని యా వ్యక్షిని లోపలికి రమని యాజ్ఞాపింప లేదు. 

వచ్చినవ్య కిని జూచి యల్త్లాడ సం([భమాశ్చర ములతో కొగి 

లించుకొని గౌరవించి వెేశేషముచేమి యని (పశ్నించెను. 

“అన్నియు విశేవములే !” యని (ప్రారంభించి “ఈ 
నడుమ కొండవీడు వెడలిన మన |ప్రణిధులలో నొకరిద్దర్కుధనా 
శకు లొంగి యటు తిరిగినట్టు శెలిసినది, వా రెవరో "తెలిసికొని 

వారి యాట కట్టింపకున్నచో "దేశమునకు (ప్రమాదము. ఇది 
యిట్లుండ గజపతులకు బానటగ నుంగడుమని విజయనగర 

రాయలు మాటయిచ్నినట్లు తెలిపినది. గజపతులు దంజెత్స్ని 
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వచ్చి మన, గన్నవరము :జేన్రును. సౌర్షధీనము చేసికొనుటకను, 
మన "చుదిరించినచో వారికి eral విజయనగర సైన్య 

మును కదలివచ్నుటక్షును ఒపృంద్ధమ్లు" .. 
ఒం అల్లాడ పము కణంని స కప్జ్యయనగర బల 
వెంత శ” యని. RAE స స 

సైగ gE En నేం. వ ప ల 

అల్లాడ కొంతతడవూరకుండి “గజపతుల బలవె' 

తయో కెలిసినడా? యని యడిగను. 

“చిత్రము. ఈనడుమ చారు సింహూళమునుండి తెప్పించు 

కొనిన వానిని కలివినచో వారి గజబలము వేయి దాటును. అశ Ku 

దళము మా(తము రెండువేలే ! నలుబదివేల ఫదాతిబలములో 

నందరును విలు కాం[డ్రు, సాలగోల బలమేకాని కె జీతగాం(ఢు 

లేనే లేరు. ఎక్క_టిసైన్యమును లేదని (ప్రణిధి (ప్రత్యుత ర 
మిచ్చెను, 

అల్లాడ నిట్టూర్చి “పిరిలో చే యొక్కరి బలమునకునూ 

మన సె నికబలము సరిపోదు. ఇరువురును కలిసినచో చెస్పవల 

సిన బేమి? నరియే.-. ఈ చికాకు నెదుర్కొను నుపాయమును 
త న న్వేవింతును లెండు, మిరు మా(తేము ఒకపనిచేయుడు4 
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అన్న చేవచోడ దశూరామము నౌక క /మించుకొని కూరుచు 
న్నాడు గదా! కొండరు పెణిధులతో మోక దశ రామము 
మారువేవమున వెడలి, త పైనికశ కిని పజల కతనియందు 
గల యనుర కిని తెలిసికొని" నాప కబురంప్రుడు. తెదుపరి 
కార్యము నేను గారి చది” నసనుః 

“చిత్ర మిని యా (ప్రణిభుకు సెలవు తీసికొని వలి 

వోయెను, అతేడు వెడలిన దిక్కు_గ కొంతతడవు జా చి, అనంత 
రము చాగర మును బంధించి, ie మేనువాల్చు చు 

ఇటువంటి నమక్హలెన "చేశ ఛకి కి పరాయణులు నలు సరుండిన 

జాలును. ఈకప్టములనుండి గన్టైక్కించి రాజము హౌం(దనర 

రాజ్యప తాకను వినుపిధి నెగుర చేయవచ్చును. పావము! ధర్మ 

పత్ని యనగ్ని|పమాద మున కాహుతి కాగా నాక ప్లమును దిన 

[1 యీావయస్సున నీ మహానుభావుడు డేకీమునక సేవ 
చేయుచున్నాడు. దై వకముగ నేర్పడిన యాయగ్న్ని (ప్రమాద 

మున తానును మరణించినట్లు ప)వాదము పుట్టించి, శత్రువు 
లను పమత్తులుగ జేసె తన ప పుణిధాన దైనుఇ్యమును సమర్ధ 

ముగ నిర్వహిం చుచున్న ఏరి యేవ. శేమువీ భారంధర్యము 

వర్షనాతీతిము గదా!” యని యల్లాడ యనుకొనెను, 

భావికర ర వ్యమునుగూర్చి యాలోచించుచున్న యల్లా 

డకు మరునాడు తా నేర్పరుప నున్న సచివనమితి నమౌావేశము 

లీలగ కనులముందు రూపుకట్ట సాగెను, 

వీరభ చా'కెడ్డికి నమోపముసననగల న్వర్శసింహాసనము పై 

ససికన్నులత” కుమారగిరి ప్రభువు కూర్చుండి యుండెను. (పతి 
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సీర వెనుక దొడ్డాంబిక ప సుల నిటు 
నటు అనితల్లియు హారిహా రాంబియు సుఖాసీనలై యుండిరి 

భర వోయిన దుఃఖమునుండి తేరుకొనని కారణమున దొడ్తాం 

విక యశటికి రాలేదు. ఆయానన మళ్లే ళూన్యముగ నున్నదిః 

ఇక అరియేటిలింగన, నరహరి అన్నయా మాత్యులు 3 
ఫురోహిశు-ల న జతనముపెద్ది వారి వారి యాసనములశను 

గూర్చుండిరి.. 

మొదట అన్నయా మాత్యు లు లేచి, తన లేఖకు (శీనాడో 
కపీందు)ల యొద్దనుండి పిత్యూత్స రము వచొనదనియు, ఆ 
"లేఖలో వారు Aes హేంద నష ers mH కాంతకు. ౨ 

(వాయించిర ని కల్నిను, 

ఆసమాచార మల్లాడతోపాటు తక్కిన నచివనవింఠి 
సభ్యులకును నిరాశను, సీరుత్సావామును గల్లిం చెను. “మసన 

పయత్న మట్టయిన దనృ మాట! సరియే. ఆమహాకవి నిటకం 
రప్పించి కాటయ వేమ(ప్రభుని కడపటికోర్కె ను తీర్చుటకు 
మారాంతర మేమైన గలదేమో నిదానముగ యోచింతము- 
జేసి నను సమయ స సందర్భములు కలిసిరావలెను గడా!. .. 
నరవారిగారూ, విశేషము 'లేమైన గలవా!" యని యలాడ 
సర్వసై న్యా ధ్యమ్షుల దిక్కు. తిరి7ను. స్త 

“చిత మొనుచు నతడు లేచ్చి “నాలుగురోజుల (కిందట 
నింధ్యాటవీపాంతమున ముగిసిన దఠ్సీిణాపథ అశ్యశిక్ష ణాపరీయ. 
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లలో తముమూడవకువమూరుడు దొడ్డారెడ్డి సర్యోత్త ముడుగ 

ను ు రై నాశట! పరీ శూధి కారియెన విజయనగరరొయలు మన 

దోొడ్లొ - నై ప్రణ్యమును బహుధా పొగడి తానే కోన్ని పారి 

తోషిళముల నిచ్చినాడట. కొద్ది త్షణముల్మకిందటనే వేగు 
వచ్చిన "దని “'విన్నవిం చెను. 

ఆవాా యల్లాడ శింతటి యానందమును కల్పించి 

నదో, యతసలో నంతటి యాలోచనలను "అేశత్సి పసు. 

"దొడ్లా, విజయనగర రాయల పశేపాభి మానమును 

జూటజగొనినాడా! అయినచో రాయలతో జరుపనున్న రాయ 

బారమునందు దొడ్డారెడ్డిని విని యోగించుకళొనుట విజ్ఞత. అకు 

కళింగ చేకీయుడై న గాతమజోవీని గజపతలయొద్దకు హాయ 

భార మంఫుట  యుక ము. ప్ రికువురు న. (ప్రభువుల, 

మనకి పవృత్తుల నిజింగిన వారగుట చే విజయవంతముగ కార్య 

మును ముగించుకొని రాగలరు. 

రాయలకును రాజవముహే హాంద)వరమునకును పూర్వ 

స్నేహము లేక పో లేదు. ఇపుడై నను (పశ్యత వైరము. లేదు. 

మన గన్న వరము శేవును గజపతు లాక/మించు. తరుణమున 

వారికి రాయలు సాహాయ్య మొనర్తురన్నది శేవలము గాలి 

కబురు, దానికి బలమైన రవూధారము లేదు. ఇప్పట్టున కానుక 

లంవీ స్నేహామును కాంటే.౦చినవో కాదని కయ్య మునకు 

కాల్పాచునంతటి యవివేకియా విజయనగరరాయలు! మీదు 
మిక్కిలి మనతో వైరము సెట్టుకొనినచో నతనికి కలిసివచ్చు.. 
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నదియు కేదు. ద గజపతులకో లాభము కలుగుననియు, నీ 

కొండ వీటివాకకో మేలుచేకూరుననియు నతడు మనతో విరో 

ధము నేల కొని తెచ్చుకొనును! అందువలన దొడ్తాను విజయ 

నగరము పంపినచిే*ే నా రాయబారము తప్పక ఫలించును 

“అ్లే గజపతుల కడకు గాతవుబోవీ.ని కానుకలతో 

బంప్కీ గన్న వరము ేవునుండి వాణిజ్యా దికముల నొనర్చుకొను 
టకు వారికి మె తీధర ముగ ననుజ్ఞ నిచ్చినట్లు కబురంప 
వచ్చును. వారికికావలసినదియు నదియే కదా? మిాదుమిక్కి-లి 
రాయలతో రాజమహే*ం[దవరమున ేర్నడ్డిన్న న్లత్సంబంధము 
లనుకూడ వారికి తెలియున ట్లానోట నానోట్ల బ్ర)చారము 
చేయింతము.అది విని భయ (భాంతుడు,కర ,వ్యహావీమోఢుడు 
నైన గజపతి దిగిరాక యేమిచేయును?ి ఇట్లాలోచించి తన 

నిర్ణయమును సచివసమితి సభ్యుల కల్లాడ 'తెలియబర చెను. 

వారిలో నొక్క యన్నయామాత్యూలకు తప్ప తక్కిన 
వారి శెవరికిని యాయాలోచన రుచింపలేదు. తామై ముందుగ 
రాయ పార మంవుట పిరికితనమున కును, అసమర్ధతకనునిదర్శన 

మగునని వాదించిరి. త రాయ బారములాయని నిర 
సించిరి. ఇది రాజనుహేంద)వరమునశకే యవమాన వని 
విమర్శించిరి. 

వారి వాదములన్ని టిని శాంతముగ విని తదుపరి చిరు 
నవ నవ్వి యల్తాడ యిట్లు సమర్దించెను = 

“మునకు కొండవీటి వక శ తువుకాని గజ 
పళులన్ను రాయలును శ[తొన్రలు కారు మన వారు శత్రు 
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తము వహి చునట్లు పెదకోమటి వేమయే పన్నాగము పన్ను 
చున్నాడు. ఇప్పట్టున న రాజనీకితో, వారితో మనకు మ్మితలాభ 

మును, పెదకోమటి “వేమకును వారికిని మధ్య భేదమును కల్లిం 

మ విజ్ఞత. ఏలో నొక్కొక్కరి పెనికళ క్రియ్కు రాజ 
హేరదవర సె గా సికళ క్రికంకు నధికమే ! మువ్వురును కలిసి 

ప. ఇప్పవలనా? అవమానము, పౌరుషము అనుచు వా. 

ముగ నీబలవంతులను డీకొని పరాజయము పొందుటకంకు 

సమయనందరు ములు గురి ంచి సద్దుబా ట్లూనర్వు కొనుట 

యుకో ము. మోదుమిక్కి-లి “రాయలతోను 'గజపతులతోను 
న్నపహామొనర్చుట యవమాన మేమియును కాదు. మాతృదేశ 
మునకు వారెంతయో సేవజేయుచున్న సవిత్రమూర్తులు, డక. 
ణాపథమున “హౌందవ ధరో్మద్ధరణ కై కంకణము కట్టుకొనిన 

వాడు రాయలు. ఉత్తరబేశమునుండి యేతెంచు. తురుష్క 

సె వనము గ చెల ల్ల ప్పుడు ఎ ణామే 'యెదుర్కొనుచు నా తాకిడి రాజ 

హీందవరమునకు సోకకుండ కాపాడుచున్నవారు గజ 

ల ఈ దృష్టినుండి జూచినచో వా రికువును మన 

కత్యంత స్నేహాప్మాతులు, అప్పులు. ఆప్ట లతో మైత్రి నెజుపి 
నచో నవమాన మేమి ? అంతియేకాక బావ్యా శత్రువులైన వీ 
రితువురితోడను "స్నే వాముచేసి వారి 'బెడదను తప్పించుకొని 
నచో నంతశ (త్రువులై న బుంగరాజాది సామంతులను సులభ 

ముగ నణచి రాజ్యు మున శాంతిని నెలకొల్చ్పవ చ్చును.” 

గంభీరస్వర మున నిబలాడ పలికి యూరకుంజెను. సచివ 

సమితి సభ్యుల Sr నమ౦ంజనముగ డో చెను, 

(ఎ 
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అల్లాడ చెప్పిన పకార్థము రాయలకడకును గజపతుల యొద్దష్టన్ల 
రాయ బారముల నంపుటకు వారంగీకరించిరి. అనంతర వల్లా 

సమావేశమ్తును ముగించి సభ్యులకు సెలవొసంగుచు 6సరహరి 
గారూ! సె చై నికసమిాకరణము నూతనాయుధ ని ర్మాణముల 

బాధ్యత మిరు స్వీకరింపుడు. . _అన్నయానూత్యా, , ఏ.త్షణ 
ముననై నను గౌతమిని దాటి మనసై న్యము ఫొండపఏటికి ెక 

ఈటె 'శనువ్రుగ "వేయి పడవలను సిద్దమువేయుము. అరియీటి 
లింగనగారూ, కటు అంపకోటదిశ నున్న మార్గములు, అటు 
దథఖా రామమునకు బోవు 'చాట్రలేకాళ చ్! నప్పమాడియు 

ముఖముగ నున్న రహదారులను శే సగ్గాన్నా! ఫోన్స్టట కను 

ప 'చాడిశారడచిత బాగు చేయుట. స ప యని 

యందర కన్ని చాధ్యత్తలు _నప్పగిం ఛ్రెన్లు.. న 

_ఆల్హాత మాట్లలు_వినినచారి కందరిక్షిని త్వరలో రాజ 

హీంద్రనర మృసోయై న్యముయుద్దమునకుసన్న ద్దేమగునన్న ట్లు 
పనస కాని యా యుద్ధ వెవరీతోడనో యర్థము కా లేదు. 
అన్నిరంగములు నొశేమాస్ * సిదమగుచున్న వి, అది తెలిసీన 

శయన "లవరికివా నే య(ప్రమత్తులై, తముతోడనే రాజ 

హేం[ధ్రవర మహాసె సైన్యము తలపడునని భావింతటురు. ఇందు 

మై నెవరి జాగతృయందు వా రుందులే.కాని, ఒకరికొకరు 

సాయము చేనికొనుస్థితిలో నుండరు. అది రాజమ హే౦[ద్రవర 
మున కెంతయు నహాయకారి, వారిని విడివిడిగు జయించుట 

సులభము, 

ఇంతయాలో-చనతోనల్లాడ అన్నయామలకు | వివిధమైన 
యాజ్ఞ లని! చ్చి బాధ్యతల నప్పగించెను లది గ్రహాల యళ 
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రిద్దరు సచివసమితినభ్యు లల్లాడ మంతాంగమున కాశ్చర్యము 
చెంది యతని (ప్రజ్ఞ కు మనస్సులలో జోహారు లర్బిం చీరి. 

అందరు నల్లడయొద్ద సెలవు దీసికొనిరి. 

అందరితో బాటు అలాశ యాభోచనలువాడ సెలవు 

దీసికొనబో యెను. ఇంతలో నల్లాడ యులికిపడి చూచెను. 
నచివసమితియు లేదు. సెలవుతీసికొను నభ్యులును లేరు... 
ఆశ్చర్యము ! ఇది యంతయు తన యాలోచనయీనా ? ... 

బాగున్నది... ఆలోచనలోగూడ నొకమార్షము గోచరించి 

నది. అవును, ఇక్షు చేయవలను, ఉదయము. లేచినతోడనే 

నచివనమితిని నమా వేశ మొన ర్చెదను. 

ఇట్లు నిర్ణయించుకొనిన యల్లాడ కాకసమున మేఘ 

ములు ప. వెన్నెల యగుపిం చెను. రాజము పౌంద్రవర 

రాజ్యా కాశ మునగూడ నిశ్లు మేఘములు తొలగిపోయి వెన్నెల 

కాయు నని తలపోసీ యల్లాడ సుఖముగ ని(ద్రించెను. 

ఉతాంాతనాందికోతి ఆంకా 

గో 

ఆన్నయాోమాత్యూనిజా బును కొంజవీటిలోని (శీ నాథకవీం(ద్రుల 

కందించి తిరిగి వారియొద్దనుండి (పత్యుత్తరమును తీసికొనివచ్చి 

నప్పటినుండియు వరదారెడ్డి యుకవిధముగ మారిపోయెననియు 

సదా నవు౦చు సేవించుచు నుంజెడివా డకీమధ్శం మానము 

వహించీ, పరభ్యానముగ నుండి, పలుకరించిన నులికిపడుచు. 

నప్రరాధము చేసినవానివలె మణక్షణము భయపడుచు విచి। త 
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ముగ |బ్రవరి 6చుచుండె ననియు నన్నిటికం'బ _విరుద్ధముగ 

దేశము యుద్ధసన్న ద్ధమైయున్న యీ తరుణమున, వ్రోక్యేకా 
భ్యర్దన మొనర్చి "రెండున్నర పక్షములు రాచ కార్య ములనుండి 

సెలవు గై కొనినాడనియు అన్నయామాత్యులు బాచయ్యతో 
నొకటి రెండు పరాషయములు తెల్పిను, మూడ జూడ బాచ 

య్యకు నశక్షు తోచినది. వీమై యుండనోప్రునని యోచించి 
యోచించి తుదకత జే (ప్రేమవ్యవహారముసందో చిష-కొని. 
యుండునని బాచయ్య నిర్ల యిం శెను, డానికితోడు మాటల 

సందర్భమున వరచా రెడ్డి శా నొక పెండ్లి సంబంధము 
చూచి వచ్చినట్లు చూచాయగా హే. 

ఇట్లు వరదా రెడ్డినిగుశడ్మో gil 
చుండగ బార్భగమున నదీ క 

తలయెతి చూఖణనుం pr ‘ind ne 

జను. 

చీరునవ్యులు శోలయించుచున్న 'ం యా విజయుని ముఖ మెంత 

యమాయకముగ నున్నది! ఇట్టివానిని జూచియా వరదారెడ్డి 

యనుమానించునది? “ఆతిత, రపాటు, "బెదరుదూపులు జూచి 

నచో విజయుని నిపట్ల నా కేమియు నదఖి వాయము కలుగుట లేదు. 

ఇత డెవరివాడో, ' వసీమవాజో నీవై నను తెల్పనవు. ఇట్టివానిని ౪ 
కుమారగిరి యంగరవకదళమందు ౩ చేర్చుట వివేక మని న నను 
కొన” నని వరదా రెడ్డి తనతో నన్ని పరా యములో య నిను, 

కాని విజయుని జూచినచో నట్టిభావ మే కలుగదు. ఇత 
నెంత యాకర ర్ల ణయున్నది! పరిహోనమాడి నచో కపోలము _. 

రుసెక్కి విచ్చిన మందారము అగును; చిరుకోప పము షు న 
కనా శానా 

సా. mm 



తీయిటీవప్రకరణము శీకీ - 

నఫు డాకనుల యందమును చూచి కీరవలయును. సెదవి కదలని 
హోసము నిత డొక్క_డే చేయగలడు. ఈ రెండు మాసముల. 
లోను తనకును తన తం|డికి నెంత చేరువై యాత్మీయు 
డయ్యెనో! ఇస్రీక్రాక్ట తమ్ముడు దొరికినాడు, ఒంటరివాశ వని నే 

నిక చింతింప నవనరము లేదు. హాయిగ కన్ను యూయవచ్చు” 

నని విజయుడు కన్పించిన పుడెల్ల తనతం డి అను చుండును. 

ఇటు లాలోచనలలో ముని తేలుచున్న బాచయ్య విజ 
యముని జూచియు పలుకరింపక యూరకుంచెను, ఆందువలన విజ 

యుని మనస్సు చివుక్కు_మ నెను, చాచయ్యా మూాచియు జలుక 

రింప డేమి? తాను వీరి యింటికి తకుచు వచ్చుటవలన ననాడర 
మేర్పడినడా? పోనిమ్ము. ఖు - రాకుండ మానివేయద 
మన్న చో నెల్లవుడు మన స్పికే లాగుచుండును. కుమారగిరి 

(పభువు నంగరతీకదళమున జేరి నివాసము రాజాంతసురము' 
నకు మారినది మొదలు ఫతీమున కొక పర్యాయ మైనను 
బాచయ్యను వరాడకు-డ నుండుట దుర్హ ట మగుచుండెను. 

తదనుగుణము గా గంగారెడ్డి గారును యత దమిత నాత్స 

ల్యము జూఫుచు తరచువచ్చీ కన్చింపవలెనని యాచేకించిరి. 
వీజయు డి ట్లాలోచించుచు ద్యారముకడ నే యుండిపో 

యను, విజయుడును బాచయ్య యు నెవరి యాలోచనలయందు 

వారుండి పరన్న్సరావలోకనమున చిత్త రువులవ లె తోప్కృనానమ 
యము ననే లోపలి మందిరమునుండ్తి చతుళ్ళాలలోసికి వసం. 

చున్న గంగారెడ్డి పక పక నవ్వి “ఏ “ఏ మది? ఒకరినొకరు' చూచు 
1 



Ae... వీజయాం౦ నీక 

కొనుచు మానముగ నున్నారు” అనను వెంటనే వా” రికో 

వురు నొక్క_నూరు తొ టుపడి “వీమీయు శో దని గంగా 

రెడ్డికొ ననిరి. 

“మా పెదతం(డిగారు వారణాసినుండీ యువుకు వచ్చి. 

దర్గో లెలిసినదా!” యని విజయుడు గంణా రెడ్డి దిక్ట గజూ చుచు 
బాచయ్యను బ్రక్నిం చెను. ఆఫస్తావన్ల వచ్చినపుజెల్ల మాట 

మార్పుట గంగారెడ్డివంతు. అందులకే యతడు “విజయా! సీ 
కీవిమయము తెలియునా! నేడు. రాజమహేంద్రవర మహో 
సైన్యము జై త) మాతకు బయలు'దేర్తు చున్నది.” బాచయ్య 

పయాణసన్న ద్ధుణ 'యుహ్న న్య ట్రా గ గర నునట్లు 
ఇుతలలే: హజారవబనుంప్రితము] ప్లే గన్ tise a 

నట్లు సూచించు ఘషుంటికానావమ్యూ' డాని వెన్యెంటటనే యొత 
లంతేయు గగుర్చొడు చునబ్లు దుర్గమునుండి గంభీరముగ 

కావాళశధ్యనియు విని3ం చెను. తోవనే బాచయ్య ఉప్ట్రీషము, 
గ్రపాణము, రణకంగమునకు తగిన యుడుఫులునుధరించి పిత్ఫృ a 

పాదాభివందన మొనర్చెను. 

కుమారుని సమరో త్పాహమునకు నంతోవము, అతడు 
తిరిగి వచ్చువఠకు తాను బ్రదికియుందునో ఉండనో యను" 
విచారము, తో నేమైనను బాచయ్యకు ఏీజయుడు చాసటమైొ 

యుండునను -ఛ ర్యము- ఈమూడు భావముల సమాహార 

రూపమైన విలయణభావము- మనసుననిండ నచేతనుణె కనుల 

సీరు నింవుణాని గద్దదన్వరమాతో గంగాకెడ్డి బాచయక" - 
నాశీర్యదిం చెను. | + 



అయిదవ [ప్రకరణము త్తే? 

యుద్ధమునకు 'వెజలునపుడు వీవాహికునకు భార్యయు, 

వీివాహితునకు తల్లియు ఏరతిలకము నిడుట యాచారము. 

; అవివాహికుడు మాతృవిహీనుడు నైన బాచయ్య తానే పీర 

తిలకము నినుకొొనబోయెను. వెంటనే యతని చేతిలోని తిలక 

“మును దీసికొని విజయుడు అతనికి వీరతిలకము సెళ్లైను. - 

ఆ సమయమున బాచయ్య నవ్వుచు పరిహాసో క్రి ౫ 

పీన నాకు తల్లి వ్యా, భార్యవా?” యనెను, ఆమాటలకు ఏజ 

యుడు సిగ్గుపకేను. అది చూచి బాచయ్య మరింత న వెను. 

గంగారెడ్డి యు న వ్వెను. విజయుడుకూడ న వ్వెను. 

అటుల నవ్వుచు బాచయ్య యశము నధిరోహించి, 

పట్టణపు ఫొలిమేరలయొ.ద్ద సమికృత మగుచున్న సై న్యమును 

గలియుటకు వెడలిపోయెను, కుమారుడు వెడలిన దిక్కునన శై 

చూచుచు స్థాణువువలె నుండిపోయి ఒక్క మూరుగ 

“బాచయా్య!” యని హృదయవిదారక ముగ నరచి గంగా 

"రెడ్డి విజయుని చేతులలోని! (వాలిపోయెను. విజయుని కనులు 

బాప్పాకుభితము లయ్యెను. & 

బాచయ్య రాజమహేం[ దవరవా నకు తూర్పుదిశ నున్న 

విశాల పదేశమును జేవనప్పటి కా _పదేశమంతయు 'నేలయిీని 

నట్లు సై నికలతోడను అశ్వములతోడన్యు గజములళ్ డను 
బిండిపోయైను. 

ఎచట జూచినను సైనిక సంరంభ మే! ఎల్లెడలను నాయ 

సేవతే! ఎటుఏి కను మదకరీం(ద్రఘీంశార ములే! 



(కరీ పి జయ రి వీ క 

“రర మైన్య "దిదికను బవాకలుసో యెవరికిని తెలియదు, 

(Bon శనికడ మరికొందరు మాకవరమున కనిరి 

ఇక పొందరు సప వాడీయ కనిన. వాదనలు, చర్చలు, క్! 

'శాభములం, ఇల చేసెనని వంభెములు. బై చీరి. మాడలు, టం 

ముళు. -వేశ్హారమ్షలంనాొడ్డిరే కనకను. మారిన కొందరు పూర్వ 

యుష్థమ్యతీసదల్సిి కవచ అగురించి తెల్పు చుండిరి. కోలా 

సు త్త వ్ర శ్యాస్తస్ట- నంతయు. నున్నట్లుండి 
స్తన ర్ వ్లన్రుగులు, శూరులు 

జ. శ్హాజ్బన్లపేవం[దవర hE 

1 లల i 

వ్య! ts నచం|దు 
య gfe TET Mr నటు Fn చనా 

ప cr య నట్లు యం యుసి di: 

rr CCE I. DE a పనస ” తూర్యారావములు 

. ల్ PRR సిరువదిమంది యాశ్వికులు నిటునటు నందీ 
కర ఛృంశీశ్యరులవంటి యుత్త మగజద్యయము కొలిచివచ్చు 
చండ, పట్టపు కునుగువై తన (పక్క- కుమాగగిరి నిడుకొని 

యల్లాడ అచటి శేకెంచెను, వెన్నెలవెలుగులో పట్టపు కేనుగు 
పై యానీనుజై జైయాన్న రాజను పేందవర(పభువు పమారగిరిని 

జూచి, సైనికులు శిరములను వంచియు, నశ్యములు ముంగా 

భృతో "నేలను రాచియు గజములు తొండము ల్పాచియు 

గారవప)ణామము లా చరిం చెను. 

అనంతర మల్లాడ యికుకెలంకులనున్న భద గజముల 
పలవీ.౦ కాను, అయేనుగులపై చౌడోలులు కట్టించి, చప్ప 
ప నమకూర్చి, బంగారున ఖా ముల నిలికి,  ఒకచాగిపె 

ల 
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నళసారియు వేమారెడ్డియా, మరియొక దా నిపె వై వీరభద్రారెడ్డియు 

అన్న యామాతో లు నానీనుల యుండిరి. అనంతరము 

పంకి కిపదిచెాప్పున నూరు పాఠకులలో నిలువబడినయీ నుగులు, 

వాని వనుక వకున కిరువది వంతున నిన్నూరు వరునలలోనున్న 

సింధు యవన పారశీకాద్యశ్యము లు వాని వీజుదున బారున 
శ్వీది తీరున వేయిబారులుగ తీ తీర్చి యున్న కాల్బలములతో 

కూడిన రాజవమపసే ప"౦ం[ద్రవర మహాసెన సైన్యమును జూచి తల 

యూచి గంభీరన స్యరమున నిట్లు (ప్రకటిం చెను. 

“జగనొబ్బగండ, re జగదగోపాల, సంగ్రామ 

ధనంజయ, జగరత్షణ భుజబలభీమ, (శ్రీ! (శ్రీ) (శ్రీ) కుమా గిరి 

మహారాజుగాగు తన (పజల యభ్యున్నకిని ఈబేశ గార 
నొన్నత్యములను కాంథీంచి (ప్రారంభించిన యీ చైత్ర 
యాతకు నరమె న్యాధ్యములై న నరహారిగారిని నాయకులుగ 

నియమించినట్లు (పకటించుచున్నారు. మిరందరు [క్రమశిత 

అతో మెలగి | శార్యకై ర ముల (బదర్శించి డశగారవమును 

(బకిషీంచి విజయలమ్మీని వరించి తిరిగి రండు మోకు ఫుళ 

మగుగౌక” య నను, 

జరప జయ ధ్యానములతో నా మై న్యమంతయు పూర 
దశాభిముఖ నుగ కదలినడి. రాతి యఠితయు నట్లు..(ప్రయాణ 
మొసర్చి సూర్యోదయ ముగుసరికి దమయోరామవుర ద్వారమున్లు 
జేరి భే5ీ [మోగించినది. 

దక రామునగరునందు (ప్రతుత్తుజై యున్న అన్న చేవ 
చోడ గుండె డెలలో (మోగిన ట్లాభే వినిసిం చెను? శాట్రయ 
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చేముడు గతించి యింకను శెండు మాన ములైన కాలేదు, 
ఇంతలో కాల్సేతులు కూడదీసికొని రాజమహేా హం దవరా సైన్య 

మెట్లు రాగలదను ె భె ర్యముతో నయిదు వేలమంది కాల్బలము, 

తం పరత. యాశ్వికుల సాహాయ్యమునదమోరామము 

నాకమించుకొని కూర్చున్న అన్న బేవవోడ ఈ వాఠాళ్నరి 

కామమును జూచి యెమిచేయుటకును దోచక్క ఎటుబోవుట 

కును నిర్ణ యించుకొన లేక 'తలాత్కాలికముగ దోచిన యాలో 

చన(పకారము సై న్యముగ భీమేశ్వరాలయమున ( బవేశించి 

నలువై పులనున్న గోపురద్వారములను బంధిం చెను 

(పకిఘటన మేమియు లేని కారణమున కాజక్షుహేం ద 
వర సై నిలు అనాయానముగ దశక్రారామము (ప్రవేశించి 
నగరు  నా[క్రమించుకొనిరి. దర్భ పెళ్లైడు(వేళ్ళను మాణిక్యాల 

యుంగర ములను దాల్చిన భూసురవరులు వారికి న్వస్తి వాచక 

ములను, స్యాగతేవచనములను బలికిరి. గంధర్యాప్ప రోఖభామి 

నులవంటి యాయూారి గణికలు మంగళ పహోరతులనిచ్చిరి. అేష 

మూరామ(పజలును నిండుమనన్సులతో వారికి జేజేలు పెట్టిరి, 

వీదప, కెంబట్టు పొంబట్టు గుడారములను వేయిం చుకొొని 

యందుపవిమ్హుశ్లె నరహారి నీరభ ద్రాశెడ్డి అన్న యామా త్యాది 
ముఖ్యులు తదుపరి కార్య (క్రమమును,అన్న బేవచోడను నిర్దించు 

మార్లమును గురించియు చర్చించిరి. వీమెనను గోపుర ద్వారము 
లనుగాని, పవ్మిత దేవాలయ (ప్రాకారములనుగాని భ గ్నమొన 
ర్చుట కన్నయామాత్యు లతిగీకరింప లేదు. అంతియీకాదు, 

'బేవాలయావరణమందు రక్తపాత మగుటకుకూడ నత డియ్య 
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కొనలేదు. ఇక గెట్ట్లన్న దేవచోడను జయించుట ? నూర్తాం 

తర మేమియు దోచక మిన్నకుండిరి. ఇట్లూక పగలు రాత్రియు 

గడచినవి. 

చేనాలయ[ పాకారములోపల అన్న చేవచోడ సైన్యము, 

బయట రాజమ హేం్యద్రవర మహాసై న్యము. ఆసైన్యము బయ 
టకురాదు. ఈసై న్యము లోనికిబోనవు నుపాయము లేదు, 

ఇట్టుండ "వేకవజూమున నొక జంగమ దేవర రాజమహేం(దవర 

స నికులతో త్రీ వముగ వివాదపడి, తుదకు నరహారిసముఖము 
నకు తనను పిలిపించుకొని నంహారిచేతిలో నొక పతముంచి, 

వమియు బలుకక వెడలిపోయెను. నరవారి యేకాంతమున నొ 

పత్రములోని పంక్తులు చదువుకొని అన్నయామాత్యులను 

రావించి యతని కాప(త్రమును జూసిం చెను. 

రేపురా(త్రి మాడవ.మామము_ఉత  రగోవుర ద్వారము _ 
"తెలు ది రాజు - కెంప్రపతకములతో నాటకట్టు- అని వ్రాసియున్న 
యాప(త్రమును జూచి యన్నయ తలయూచిి ఆనందముతో 
“సమస్య తీరినదిి య నెను. 

మరునాడు రాతి రెండవయామను గడచుచుండెను. 

'చేవాలయమందున్న యెదు వేల సెనికులకును కొలదిమా(త 

ముగ నాహారపదార్థము లున్నవి, కాని దాహము తీర్చుకొను 

టకు [గుక్కెడు నీరై నను లేదు. అన్నదేవచోడుని సైనికులకు 
సీరు లేకపోవుట తీరని సమస్యయయ్యును- సైనికులలో నసం 
తృపి, బయలుదేరెను. ఇక లాభము లేదని (గ్రహించి రాత్రి 
ఆండవయామమునందు రహస్యముగ దథీ.జగోవురద్వార 

మును బెటుచి, దార మునోర సికొనియున్న సప్త గొడాబర 
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మను సరస్సునుండి నీరు లోనికి నం కన్న చేవ చోడ 
యనుజ్ఞ నిచ్చెను 

ఆ ఏధముగ గడచిన రాత్రియు కందకు సై నికులు 

కేజవలలో నీటిని. లోవలకు జేర -వచిరి- అశే క్లే యీరా, తి "రండ జవ 

యామమున పదిమంది యన్న టేవచోదుని మై ఛా నికులు కేడవలను ' 

నప్రగోదావరముతరో ముండి నీటెసి లోనికి మోయు చుండ, 

నాపదిమందిలో నొశడు పూరొగ వీటిలో మునిగీపోయెొనుం 

కొప అతనిస్థానమున 'జేరొక కొ వెంటనే కడవతో నీటిలో 
నుండి లేచె. Gre aE హః సర నని. శనునాడే యను 
కొనిరి కాని, నూకు శ నలా ప జేర 

చె చినపిదప * me ల ప 
లోనికి వోచాను. తది హు కం. 
ఎలైవల నిశ్శళ్తతావయకను. . Pa మారంభ 

మాయుశు. 'ఆన్న'చేవచోడుని -ైనిపలందకు నిశ్చింతగ ని(డ్రిం 
చినపిదప నా నూతనుడు నెమ్మది నుత్తరగోవురద్వారమును 

'దెరి చెను. ద్యారముకవ 'వేచియున్న వేయిమంది రాజవుయహాం 

(దవర సైనికులు నురమున కెంపుపతకనులు మెజయ ధెంగు 

'ఛెంగున గుజ్తముల నాలయములోనికి దూకించి, అన్న చేన్రని 

సైనికులు ని, దనుండి లేచి కళవళపడి జరిగిన బేదియో యర్థము 

చేసికొని సస. యగుటకుము న్నే యందరను ౪ ధేంచి 

"వె చిరి, ఆచీకటిలో కొం చెము కాంతిని చ్చుటకును కమ వారికిని 
పెర వారికినిగల 'భదమునుగురి ౦చ టకు నుపయోగించినవి కెంపు 

పతకములు. అరుణోదయమగు సరికి అన్న యామాత్యు ల యాక్" 
యము (ప్రకారము రక్త పుబొట్టు చిందకుండ కార్యసాధన మొనది,. 
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అన్నదేవవోడన్సు అతని ముఖ్యానుచరు ఎను రాజమ హేం(ద 

వరమునకు బందీలు" బంపీ, జత స్మి యనిన యతని సెనికు 

నొహ్కొక్క-ని నరహరి తన సైన్యమన చేర్చుకో నిను అన్న 

యూామాత్యులు పకభ దారెడ్డిశో కలిసి భీ మేశ్వరాలయమున 

సం(హోతు?౭ జరిపించి యా మహోబేవునకు సహ[సఘటాఫికేక 

మొనరించెను. పిమ్మట భీ మేశ్యమనకు మొగలవాక టధామమును 

రచించుటకు సప గోదావరమందు మంటప వన నిర్మాణము 

నకు నేర్పాటులు గొవిం చెను, 

మరునాడు రాజమహే*౦0దవర మహాసై న్యము విరా 

మము లేకుండ పది గవ్య్యూతుల దూరము పయాణముచేసి 

సర్పవరమును చేరుకొనను, అచట తనమామ కాటయవేమ 

(పభువు నిర్మించిన భావనా రాయణ ఫ్వామికి తన బావమర దియు 

రాజము హేంద్యవర పృభువునైన కుమారగిరి గోత్రవామము 

లతో నర్పనలను భోగములను వీరభద్రారెడ్డి చేయిం చెను. 

పిదప రెండహోరాత/)ములునజచి యాగై న్యముమాక 

వరము జేంనది. మాక వర (పభువైన వానరాజు ముండుజా[గ- 

అ యన్ని యును సిద్ధముచేసికొని యుండెను. ఏదిరా - 

రయుక రోజున రాజము హం, దవర మహాసై న ఫ్ట్ము తనె దండె. 

తుని." యూహాం వెను, అందులకే య్యనమత్తుడై కోటు, 
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యంతయు బౌగుచేయించి ఆరువూనములకు సరిపడు నాహోర 

పదార్ధములను లోని! జేర్చెం చెరు. కోట చుట్టును అగడ్నలను 

విస్మృత మొనర్చి వానిని నీటితో నింపెను. అంతియే కాద్కుకోట 

కొక గోరుతము దూరమున మట్టికోటను, "ఇంకు గోరుతముల 

దూరమున కంపకోటను sa కంపకోట మాటున సై న్య 

ములో నగభాగమునుంచి రాజమహే వాం దవరసై న్యము నచ 

టనే యెదుర్కొనుటకు నిర్ణయిం చెను. ఇది యిట్లుండ సాహో 

య్యమునకై సపూడియ(ప్రభువై నపీ రార్జునునకుకబురం పెను. 

ఒకపగలు, ఒకరా, తి కంపకోటయొద్ద యుద్ధము జరి 

గను. కంపళోట మాటుననుండి మాకవర సైనికులు వేయు 

బాణములు సూటిగ వచ్చి రాజమహే హీం| దవర గా నికులకు 

తగులుచుంజెను. ఘడియలో నూరుమంది రాజము హే హీం[దవర 

సె నికలు మరణించిరి® ఇక లాభములేదని యారాట్రి జరిగిన 

యుద్ధ ములో వారు బాణములచివర నూ నెగుడ్డలు చుట్టి నిప్పు 

ముట్టించి శత్రువులపై కిపయోగించిరి అగ్ని బొణ పయోగము 

వేర. కంపకోట యంటుకొనెను, మాకవరసె నికులకు రచషుణ 

పోయెను, ష్ 
వెంటనే వానరాజు తనమై న్యమును మట్టికోటలోనికి 

వీసిఫొనిపోయను. కంపకోట మంటలార్సి రాజమీ వాం్యదవర 

సెన్యము వారిని తరుముచు మట్టికోటను చుట్టుముశైను. 

ఆకోటకు నాలుగు గవనులు, నెనిమిది దిడు, "పదునారు 

బురుజులు నరువదినాలుగు కొమ్మలు నున్నవి. గవనుకు వేయి, 

దిడ్గికీ ఇన్నూరు, బురుజున కెనుబదిమంది చొప్పున సెన్కు 



ఆరవ (పకిరణము క్శ్ర 

లుండిరి. వీరితో బాటు కొమ్మకు నల్ఫురు చొప్పున సాయుధు 
లగు విలుకాం[డుకోటను రహీం చుచు యుద్ధము జేయు చుండిరి, 

తన. మై నున నరవారి నాలుగు భాగములుచేసి 

ముట్టికోటకు నలువై ఫుల నుంచెను మూడువై ఫులనున్న 
హా మైన్యము యుస్థముచేయుటకును, నాబ్దవము ఖ మైనఖోట వెనుక 
భాగమున రణ మొనర్చకుండ ఏరభ(డారెడ్డి య(పమత్తుడై 

న్ సెన్యముతో నిలచి యుండుటకు నేర్చాటు గావించెను. 

అనంతరము నరవారి, యామట్టికోటకు నాలుగు శర 

ముల దూరముననున్న సరస్సునుండి కాలువలు (శ్రవించి 
మట్టికోట చుట్టును కీర పాజునట్టు చేసను. కుల్యలలోని నీరు 

తొండ ములట్ో పీల్చి మూడువై  పులను మూడువందల యేను 

గులు మట్టికోటను తడుపు చుండ, నా తడిసినకోటను తవు 

నడ్డికి కట్టిన దారుకౌస  ౦భములలతో తాకుటకు రెండువందల 
యేనుగుల సాసర్వమై  న్యాధ్యముడు సమాయత_ మొనర్చెను, 
ఇంకొక యిన్నూరు గజములుకూడ నశ్తు తమకుంభ స్థలముల 

తోడను దంతములతోడను, తడిసిన మట్టిగోడను వయ్యలు 
చేయుట శేర్పాటుచేసెను, ఈ మహాకార్యమును సాధించు 

చున్న యీనుగుల కన్నింటికి నమర్థ మైన రతుణ కల్పిం చెను, 
వందలకొలది యాశ్వికులున్ము వేలకొలదివిలు కాం డును వానిని 

రవీంచుచుండిరి, 

పోరు ఘోరముగ సాగుచుంజెను శణక్షణమునకు 

తడిసివోవు చున్న వట్టికోట, వనుగుల భయంకర మన తాకిడికి 

ఊగిపోవు చుండెను. మాక వర సె నికుల నిశితాయుధము లాషాడ 

మస్తకవర్శి తములై న యా గజముల -తేనియు జేయజాల 



శ ఎదీ జయా రవీ క్ల: 

కుంజెను, ఇంకొక ఘడియ సేపు పోరశ్లే సాగినచో ఫెళఫెశొర 
వములతో కోటయంతయు' కూలిపోయి యుండెడీది. ' 

ఆ (ప్రమాభమును గిహించియే వానరాజు మట్టి 
కోట వెనుక భాగమునుండి పారిపోయి రాతికోటను జేకవలెనని 

(వయల్నిం చెను. అచట పోకు జరుగుటలే దన్నమాటయీ కాని 
వేయిమంది యాక్త్॥ కులణోడను పదివేలమంది కాల్బలము 

తోడను పేర డా డ్డ్ శాపుండను, అపర వీరభ[జావతారము 

వలె నతడు శనం వాళు, ఇంతలో కోట బయట జయజయ 

థాధనములు పేస్పోంప ఇకక రాజు నం న్య చూచెను. తనకు 
వీళా్టనుడో టా వ స్టమును దొడ్డారెడ్డి 

ద రార టట ర రూవుగి నున్న 
ళొవు శాక్కి_ంచుటి” యను బొమ్మ పెట్టించు కార (కమము 

(పారంభము కానున్న సమయమున రాతికోటనుండి వానరాజు 

భార్య యగ్నిశిఖవలె నేళెంచి కనుమూసి తెర చునంతటి సమ 

యములో భర్తను బాకుతోపొడిచి తానుకూడ పొడిచికొని 
చనిపోయెను. మానభను లవమానమును నహింపరుగచడా! 

విమ్మట నావంపతులప రాజలాంఛనములతో నగ్నిసంస్కా_ 

రాగులు జరిపించి. పూర్వము మాకవ గాధ్లీశవంకజుడును, 

రాజము హేం(ద్రవర విభేయుడునై న పురుపోత ముని మాకవర 
(ప్రభవుగ నియమించి, సై న్యముగ నరవారి సప్తమాడియ. 
దిశగ బయలు చేరెను, 



ఆర వ[(పకరణము ర్ట? 

సప, మాడియను జయించి, ఏరాష్టను నోడించి తిరిగి 

రాజమౌహేా హీంద) వరమున కాతని సామంతునిగ జేయుట, రాజ- 

మహే వాం్యదవరసైన మున కెంతయో కష్ట సాధ్య మయ్యెను. 

రోటలోపల సురక్షితముగ పరార్టునుని సైన్యము కోటు 

లయట కవచములు దక్క "వేటు రకం యేమియును చేని 

రాజము హేం([దవరయె సైన్యము. we పదిబాహువుల ఎత్తయిన 

కోట. అయిదు బాహువుల వెడల్పయిన యగదష_ ఎట్టయినను 

కోటను సట్టుకొనవలెనని యిటు;వ్ మైననుతీసిపోరాదసీ ' యటు. 

రోజులు గడ చుచున్నవి. కోట క్కు. చెదర లేదు. కోటలోని 

వారిధై ర్భము 'మొక్క-_వేో లేదు. ముట్టడించిన వారికి దిక్కు 
తోచుటేదు. 

పరిఖలనీది కోట డాంరమునుతాకవశెనని రాజముహేం 
ద్భవర దంశావళము లెన్నిమాకులో |పయత్నించినవి. కాని 

కోటు నుండి నిశితని స్రింశాయుధములు వైచియు గంధక 

[దావమును (గుమ్మరించియు వీరాష్ట్రనుని సె నీక లా (ప్రయ 
త్నము లన్నింటిని వమ్మొనర్చిరి. 

ఒకరోజున వేమారెడియు బాచయ్య్థయుఏరా వేశముతో 
పోరు సలిపి కోటలోని కర ఫట మాటునుండి బాణములను - 

వేయుచున్న శ(తునుల నిన్నూరుమందిని చంపివై చిరి. ఎచ్చట 
చూచినను కా నెయైళతువులపాలిటి చిచ్చరపిడుగువలె వివా 
రించుచున్న బాచయ రనుపరినార్చవ'లెనసీ శ తువు లానాడు 
వీఫలయత్న మొనర్సిరి. 

మరియొకనాడు నరవారి ఆగ)హావేశపరవశుడై భీకర 
ముగ యుద్ధ 'మొనరిం చెను, అరునబేడుల యా వీధనరుడు 

ర్ 



కీట వీజియాఠథిటబీక 

సింపాళగంధథసింధురముపవై చాడేలువేయించి అధివసించి, 

శీవాముఖమున నిలిచి, ఒకచేతితో బళ్లైమును (ప్రయోగించుచు 
నోటితొ కోటిని నొక్కి పట్టిన ధనువునకు రండవ చేతితో బాణ 
ములు తొడుగుచు, పరు మేత) మందలి భీప్మాణార్యునివశె 

యుద్ధమొనర్చు చుండ నిరు సేసలలోని వఏరవఠులును అమిశా 

శ్చర్యోమునొంది చూచిరి ' 

“— వారము దినము లె నది. 

కోటలోనివారు లేవట నుపాయము కన్నించుట 
a™ 

"లేదు. తుదకు నరహ్మారెత్వ సన్న యాభూత్యులును సుదీర్ధ్యమగు 
ర సా టేళానుసొరము మ్రునా 

మును వారమురోజు. చెదికించి నుర ఘనమైన ష్ణ? 

యము. ఇక సైన్యము పాతాశతో పారిపోవుచుండిన చెప్ప 

వ"లనా?ఆనందాతి చేకముతో వీ రార్జునుడు" రాజముహే లాం౦(దవర 

సైన్యమును తరిమి చీశాకు చేయుడని తనసె సైనికులకా 'బేశిం చెను, 

“వెంటనే వోటతలువులు తెరచుఖానను. విలబిలమవికోట 

లోని పదునె దు వేలమంది సెనిపలును బయటకువచ్చి రాజ 

మహేం[ధద్రవరపె సైన్యమును తరుమసాగను, అట్లు వారినిమూడు 

గవ్యూతులదూరము తరుమనిచ్చి ఒక్క_మారుగ రాజవు హేం 
ద)వర మహో సైన్యము "వనుదిరిగి వీ రార్డునున్సి మై న్యమును 
చక బంధ మొశర్ప్ప చుట్టుముట్టినది. 



తరీవ(ప్రకరణము ర్ం 

అదేనమయమున కెజచిన కోటదా(రములోనికి “వేయి 
మంది యాశ్సికులతో శరవేగమున చావయగయు. వేమా 
రెడ్డియు (బవేశించి కోటను స్వాధిన మొనప్పకొనిరి, ఈపాథఠా 
త్సరిణామమునుజూ చి పీరార్టునుడు నిర్విమ్ముజె జితోన్మియ నెను. 

సపృమాడియ విజయానంతరము నరహరి తన సైన్య 
మునకు తమైన వి శాంతినొ సంగక హుటాహుటి శృంగ 
వరపుకోటకు బయలు'దేశెను, శృంగవరపుకోట స్థలదుర్తము 
కాదు; జలదుక్షను కాదు; గిరిదుర్త ము, 

వబదిబాహువుల యెత్తున నిట్టనిలువుగ నున్న యొక 
పరర్థతముపై శృంగవరపుకోట యున్నది, అంతరిక ములోనికి 
నిట్టనిలువుగ నధిరోహీంచుట యెట్లు! వమాతము చాలులేని 
కొండ నెక్కు_ట దుస్సాధ్యము, అయినను కొండపై మొలిచిన 
తుప్పలను "మొక గాలనుపట్టుకొని రాజము హేంద్రవర సెనికలు 
కొందరు కొండనెక్కి. దుర్తకుడ్యమును జేగ (బ్రయళత్నించిరి. 
కొని కోటలోని బుంగ రాజు నికులు వారినినిశితశ న్ర్రములతో 
వధించిరి. వా రొకరి వెనుక నొకరుగ దొర్గి దొర్లి వచ్చి సేనా 
ముఖముననున్న నరహరి పాదములయొద్ద పడిరి. వ్యాదయ 
విదారక మైన వారిమరణము నరహరి అన్న్ష్నయామాక్యాది 
నాయకులను బాప్పాకులితనే తులుగను సామాన్య సై నికులను 
ఛభయకొంపితులుగను చేసినది. 

శరీషట వామృదంగములు | మోగించి కావాళులూడి 
రాజమహేందవర్శ్నై న్యము ముట్టడిని (పకటించిన జేకాని ఎవ 

రిని ముట్టడించుటు ఎవరితో యుద్ధము చేయుట! అంతరితమున 

స SN — +r rh 
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శిండురోజులు గడచినవి.ఎన్ని నా ల్ఫిట్లు కొంయదిగువున 

శాచుకొొని యుండుట! యుద్ధము లేదు గాని కొండకు కాపుదల 

మాతము మిగిలినది! re హేం[దవర సై సె నికులలో నోర్చు 

తగ్గుచుండెను. ఎందులకీ వృధానిరీతణ యని వారిలో వారు 

విసుగుకొను చుండిరి. 

మూడవరోజున అన్నయామాత్యులు బాచయ్యతో 

కలిసి కొండచరియ వెంబడి గవ్యూతిదూరము -వడల్సికొండకు 

పదక్రి ఇము చేయుచున్నట్లు మలుపుతి . ౫ న. అచటను కొండ 

నిట్లనిలువుగ నంతియే యెత్తున నుంజెను* - ఇరువ్రురును మరల 

నే నులువు తిరిగి కొండ నకాథీవదిశేకు. వెనలిరి. . 
అశార( ము! ఆవట-శోండో సట్టనానపున 'శేటు.. వట 

వాలుగ నెహ్మ ఓకు వీలుగ బీ యుళ్నది: (ఈ “జ జచకియు 
(పాంతమంత యు నరణకువయ వై య్లండను. ఆ అరణంమున 

సెన్యయఘును నిఖిపి వ్టజాలుగనున్న యాదిశనుండికొండ 3 నె కి 

వెడలి దుర్గను జోక )మింపవ'లను. ఈయాలోచనతో వారరు 

శులికితి దుర్గ నాశక )మించినంత సంళొవము కలిగెను. 
వాస వముగ వారాకించినంక నుకరము కాదనియు,ఆ 

దోశనుందడి భొండ మెక్ “విడలుట హాస నత్యంత దుర్హ టమసనియు 

మరునా డుదయమున జరిగిన యుద్ధమ తోశాని పారికి చెలిని 
రా లేదు. 

కొండ పె మెకి విడలుటకు (బయత్నించిన (పతిగా నికుని 

చి సను దుర్గమునుండి శలావర్టము నగ్నీ వర్థము కుదియ 

జ్ వ్పను. వాని నెదిరించి నెడలుటకే యవక్షాశ ములేదు, ఒక 

వేళ నెవరైన సావాసించినను వెంటనే యగ్నిశిలాసాతనుల వాలా 
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హుతియగు చుండిరి, ఘడియలోనిన్నూరుసై స నీకలువుుళణిం 

చిర. నరవారికి దిక్కు- తోచదయ్యెను. ఎవరి నను మొదట 
సాహాసముణో కొండనెక్కి యా యన్ని శిలాపాతముల నాఫ 

వలెను. అట్టి సాపహాసికు డెవరు ? 

"ఏవరు? ఎవి రని నరహాి9 యెలుగతి యరళెను. 

సమాధానము లేము. తమ కనులముంచు జరగిన యాపఏభత్ప 
మును జూచియుండుట చే నెవ్వరురు సాహసింపజూలకపోయి!ి, 

"సగ్రయీీ నేనే బయలుబేకదు"ఐని కనులలో వి కాంతి 

మెజుయ నావృద్ధపిరు జనుటయు, “నేను వోవుదునుూ “నేను 

పోవ్రదు” ననుచు బౌచయ్యయు దొడ్డారెడ్డియు చేకకం౦ఠమున 

ననుటయు నొక్క_మాశే జరగెను, 
అనుటయే తవవుగ బాచయ్యయు దొడ్డారెడ్డియు తమ 

యశగముల నెక్కి) ఆయేట వాలుకొంజపె వానిని చిత్రవిచి|త 

గతుల న డిపించుచు అ. న్ని శిలాపాతములనుండి తప్పించుకొనుచు 

మనో వేగమున ఏవిఘటికకాలములో నేబది బౌహువులదూరము 

గడచి దుర్షకుడ్యమును నమిపించిరి, కుడ్యమున కిటునటు 

తిరుగుచున్న "రెండుపళ్ళచ( క ములను దొడ్డారెడ్డికి చూపించి 

“అవియే యగ్నిశిలాయం[త్రములు, వానిని సిరోధించినచో 

అగ్నిశిలావర్ష మూాగిపోవు” నని బాచయ్య యనెను. వెంటనే 

దొడ్తారెడ్డి తన చేతిలోనిబల్లైము నొక పళ్ళచకముపై పెకీ వినర 

ప. కాని యింతలో నొక సెద్ద బండ రాయివచ్చి అతని 

తలకు తగిలినది. వంటనే దొడ్డారెడ్డి 'గజ్దమువై నొరిగిపోయెను. 

బాచయ్య అతని చేకీలోని బుల్లెమును తన చెలిలోనికీ తీసికొను 
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చుండ మరియొక శిలవచ్చి బాధయ్య యురమును దాశెను, 

వీ శ్వాసపా[తమైన దొడ్డారెడ్డి యశంము తన యజమానిని 
భ(ద్రముగ సుకథీ.త ప్రదేశమైన కొండదిగువ భాగమునకు తీసి 
కొనిపోవుచుండ, వత్షస్థలమునుండి కారుచున్న రక మును 
లత పెట్టక బల్లెము నాపళ్ళచక్యము పై కి విసిరి ఇంఠను 
ముందుకు వోసాగినాడు బాచయర. 

బుల్లెము పళ్ళచక్రములో గు)చ్చుకొనుటతో దాని 
(థ్రమణమాగినది. ఆభ )మణముతో శిలావాతము నాగినది, 
కాని యింకను అగ్నిఖండములు వచ్చి పడుచు నేయున్న వి: రెం 
డవచక) మాగినగాని అగ్నిపాత మాగిపోదు. ధ్రట్రిశోని కృపా 
ణమును బాచయ్య తీయబోణయిను, కాని తాాంంతలో నతని కుడి 
భుజముపై నొక యగ్శి ఖండము .వచ్చిపడినది. వెంట నేకంఠ 
సమిీాపమున మరియొకటి. అశగమ్యృుమొక్క. నుదుటనొకటి. 
అతనియుడువులపై నింకొకటి ఆయగ్ని ఖండముల నుండి వెలు 
వడిన మంటలతనిని దహించి వేయు చుండెను. భకింపరాని వేదన. 
దుస్తులు మండి శరీరమంతయు. కాలి బొబ్బ 'లెక్కుుచుంజెను, 
మరల మరియొక యగ్నిశిఖవచ్చి యతనిని దాకినది. 

బాచయ్య భరింపరాని యాబాధ నణ చుక్రొను చు, కాలిన 
కుడిచేయి స్వాధీనము తప్పుటచే నెడమచేతితో కరవాలమును 
ధట్టేనుండి తీసి తనళ కికొలది యారెండవ పళ్ళచక్ర)ముై కి 
వినరనుం పళ్ళమధ్య కృపాణము (గుచ్చుకొని చక భ మణ 
మాగినది. అగ్నివర్ష ము నాగినది, అగ్నిశిలావర్గ ములు రెండును 
స భించుటచే రాజమ హేం[ద్రవర మహాసై న్యము శృంగవరపు 
శోటనథిరోహించి దుర్ణమునా (క్రమించిబుంగరాజునోడించినది 

లో ద కటుక చాలా భమ్ ఇవ్వాలా ఎ 

ళ్ ళు అ 
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విజయమును సాధించిన నంతోవము నరవారికి కాని అన్న 
యామాత్యులకు కాని చేదు. 

దొడ్తా రెడ్డియు, బాచయ్యయు తీ వముగ గాయపడిరి, 
అందును బాచయ్య పరిస్థితి మరిరిత (పమాదకరముగ నుంజను. 

రాజము హేం(ద్రవరము చేరువరశై న నతడు సజీవుడై 
యుండునా ? 

ఈ 

నోరమంతయు గాయనులతో, గాయములకు కట్టిన కట్టనుండి 
చివ్పిలుచున్న రక ముతో, పూచిన మోదుగువృకమువ లె 
నున్న చాచయ్యను నలుగురు కృపాణధారులు పల్ల కినుండి 

దింపిరి. కుమారుని యా స్లితిలో జూచుటతోడనే గంగారెడ్డి 

స్పృవాగోల్వోయెను. అనారోగ్యముతో మంచానబడినగంగో 

'ెడ్డికి సేవచేయుటకై _యప్పటికి వారముదినముల! కిందట నే 
యంతఃపురోద్యోగమున కొక పశ్నము సెలవు పెట్టి గంగారెడ్డి 

యింటికి వచ్చిన విజయుడు బాచయ్య పరిస్థితినిజాచి దుఃఖవివ' 

కుడ నోటమాటరాశ చేష్టలు దక్లి_ నిస్తేజడై యుండిపోయెను, 

ముందు బాచయ(ను దొడ్డారెడ్డిని అం చెబోయీల పై 

శాదమ పేం్యదవరము బ౦వీ అల్లాడకు తమ విజయపరంపర 

లను వారాహకలచే 'చెలియబరచి నరవాక్కి అన్నయ, పీఠ 

భ(దారెన్డ్ స ప్రభృతులు మై హా న్య ముతో నెమ్మదిగ 3 ఛానుక బయలు 
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చేరిరి సామంతుల నందరిని జయించి రాజము హేం(దవర సార్య 
భామగ్యమును తిరిగి చిలుకనము[ద్రమువర కును స్థాపించి, కాట 

య వేమ్మ పభుని త్రుడిక్రోర్కెను దీర్చగలిగినందుల కానందించి 

నను వీరవరులై న దొడ్లారెడి డి బాచయ్యల (ప్రమాదస్థితికి అల్లాడ 

మిక్కిలి యాందోళన దను. రాజవై ద్యులైన భర షీ పోతా 

చార్యులను వారికి చికిత్స చేయుటకై. నియమిం చెను 

పరపిా చార్యులు బాచయ్య గాయముల'పై రక రకము 

లన పనరులువిండి, నాలుకపై నాలుగుచుక్క_ లాపధమువోసి 

పత మువరకును రాతింబవ శ్ళేమరళ చూచుచు చికిత్స చేసిన 
గాని బాచయ్య దష్ట్ర దకుట కష్టమని విజయునకు 'పాచ్చరిక చేసెను 

వబయుకును రాజువె వైద్యుల స్తన ప్రకారము జాము, 
నకు రెండు చుక్కొ_ల చొప్పున బాచయ్యనాలుక్ర మ సే! ము 
వేయుచు 3 మధ్యమధ్య గంగారెడ్డి డి వర్యంకోము కడ కడ "కేగి యతనికి 
సషక్యలావర్సు చు. ర్నాలింబవళ్ళు గడపుచుంజెనుం 

ఒశనాడు గంగారెడ్డి విజయుని చేతులుపట్టుకొని ఉక 
'సేవతి "కన్నీ జన్మ లెబ్హి నమ 'బుణము తీర్చుకొనజాలము నీఓర్పు 
నము శ్యవాకునచో నప్పటికై న బాచయ్యనొక యింటివాజను 
జేయాగలవనియు, వివాహమునకు వాని నొవ్పించగలవనియు 
డోచుమన్నది. నా బాల్యమి తుడగు 'బేతిరెడ్డికొమూ రె ను: 
గాకున్న వరి యే యువతినై నను సరియే, వాడు పెండ్లి 1 చేసి 
కొని యా వంశము నిలిపిన జాలును, నీవు నాకా సాహాయ్య 
మొనర్ను వా?” యనెను. 

వీజయు య క్షు యని గంగారెడ్డి! మాట యిచ్చెను, 
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వెంటనే గంగారెడ్డి భారము తీరినట్లు దీర్ణ ముగ కాస 
వదలి "ఇక నే చేమెనను" చింతలేదు. భగవంతుడా! ఇకనన్ను. 
దీసికొని పొమ్ము. jae కుమారుని (బతికింపుమని పర మేళ్వకుని 

(బ్రార్థిం చెను. అతనిమొజు యా సెక్వేశ్వరు డాలకిం చెనో యను 
నట్టు మరువాటినుండి గం గారడి పరిస్థితి విషమించి బాచయ్యకు 

స్వాస్ట సము చి చిక్కి_నది. పశ్షుము తికుగకుండగనే బాచయ్య 

శేచి" నట్టింట నడయాడెను, గంగారెడ్డి స స్వర్షస్థుడయ్యెను. 

వితృవియోగముచే దుఃఖతుడై న బాచయ్యను విజయు 
డోదార్చి అతనిని అన్నివిధముల నాదుకొనెను. వీరభ(డ్రాెడ్డి 
స్వయ ముగ వచ్చి బాచయ్యను పరామర్శిం చెను. మిత్రులైన 

యన్నయానూత్యులును వర డారెడ్డియు సచేసరి ఉదయ. 

సాయంసంధంలండు తప ప్ప వచ్చి బాచయ ను పలుకరించి 

వెడలు చుండిరి. ఎవ-రేవిభమున నూరార్సినను గాయ (కు 

విజయుని యావరణయే వృాదయమున కుపశాంతిని గల్లించు 
చుండెను. అందులకే మరియొక మాన మాతనిని "సెలవు పెట్టి 
తన యొద్ద నుండవలసినదని కోశెను. 

ఆ నలయంతయు విజయుడు బెచయ యింటనున్నను 

అతని శయ్యా గారము "వేటు. . అతని స్నానాలంకరణాది కృత 

ములు (పత్యేశము. సంభాషణాది సమయములందు తప్ప తక్ళిన 
సమయములందు విజయుడు దాదాఫు ఏ కౌంతముగ చే కాలము 
గడపును. బాచయ్య యింకను ని(ధ్రలేవకముంచే తన వ 
మును ముగించుకొనును. వ వేళందును శరీరమును వూరి ౫ 

నాచ్చాదన మొనర్చు నుడుప్తులను, తలపాగను ధరించుట మరు 

వడు. విజయుని (ప్రవర నకు బాచయ్య మధ్య మధ్య నాశ్చర్యము 

ర్ 
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ఊంగుచున్నను, అది యతని యలవాట్కు అతని న్వథావము 

“తమ ని నరి వెట్టుకొనుచుండును, 

ఒకరోజున విజయుడు బాచయ్య వివాహా[పసావన 
జె చ్చెను. తన మనస్త తంము వివాహామునకు విముఖమనియు, 
మోాదుమీక్కి.లి తన సాకర్షి ంచెడి త్రీ తేన కింతవరకును తటస్థ 
పడ లేదనియు బా-చయ్య చెప్పేను, 

బేకిెడ్డి గారి కుమారై మాకుమిటని విజయుడు[పశ్నింస 
తన తండికిని బే౭ిరెడ్డిగారికిని చిన్ననాటి చెలిమియ్ కాని తన 
కకాహావచ్చిన త తా మచటకుగాని వారిచటకుగాని రాలే 
దనియు తర్మడీ తనతో తరచు చేసీళడ్తికువూర ను కోడలిగ 
శేసిలొనవ లెనని యనుట గాని హాస నమ్మం నోము రూపము 
గాని తుద కాజ వరుగాని అనన కరీం. .బాచయ గ 

Br వ జ 
అశ. 
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అయి కాలు రవం తో 'ేకిఇ్తగాళ పదను కత్తో వచ్చు 
చంటేదరియ్యు కాని యాయనకోమారను దూడలేవనియు 
ఆయ్ వివాహము చనీకొననని ఖండితమ-గ జెప్పుట వలన 

క ప్రాసము వచ్చియుండుననియు బాచయ్య a 

తుదకు విజయుడు "ఎటువంటి యువతియనచో నీవు వీబావాతుజ కంగీకరింతు” వని (పన్నించెను, 
అసీనంటి. ..” యని బొచయ్య అదోక్సిలోనే యాగ 

ఎజ్ఞోసజిన విజయాని కపోలములు చూ పకపక నవ్వెను, 

క్షేమ వ pags బాచయ్యకు విజయునితో బాగు? కాల 
య్యె శాని సెలన్ర్ర పూర్తియై యతడుదొో్యోగమున 
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దిరిగి (ప్రవేశించి యంతిపురమున శేగిన పిదప బాచయ్య 
కేషుయు తో చదయ్యెను. 

తాను మాకవర,సప మాడియ మొదలగుదండయా॥త్ర 
లలో నుండ వరడా రెడ్డికి వివాహా మైనదట. “పివాపామున 

కెట్లును రాలేదు. మా “యింటికై. నను వచ్చి నాతో విందార 

గించి నాభార్య చేతివంట రుచిచూడు” మని వరదారెడ్డి పే 

షజే యను చుండెను. అతనికోరిక తీర్చినట్టును తనకు కాలక్నేప 
మైనట్లు నగునని బాచయ్య వరదారెడ్డి యి౨టికి బయలుదేర 

బోయురు., కాని, యింతేలో వరదా'రెక్తీయే బాచయ్య యింటికి 

వచ్చి “రాజము హే౫దవర విజయ పరం౦పరలను (బకటించుజ య 
సృంభమును చిలుక సము దముకడను శాననమును పలివెల 

యొద్దను అల్లాడ వేయించి పౌర్లమి పళందినముగాన ఆరోజు 

ననే రాజమహే-ద్రవరమున ముత్యాలశాలలో నంగీత 
సాహిత్యసభల నేర్చాటుచేసో నని తెలిపెను. 

సభల కింక కొన్ని నిమునములుమా[త మే వ్యవధియు౦ 

డుట వలన మి తులిరువుకునుముత్యో లశాలవై వు బయ లుచేరిరి, 

మార్గమధ్యమున వరదారెడ్డి కొండపీటిలోని విశేషము 
లను బా-చయ్యకు చెప్ప నారంభించెను, “అన్నయామాత్యు 

లిచ్చిన లేఖను కొండఏటికి గొనిపోయితినిగదా! అచటి {పజ 

లకు తమ (పభువై న సెకకోవుటి వేమ యన్న చో నెంత యావర 

వని! మనకు శ తువై నను వమాట కామాటయే 'చెప్పుకొన 
వలెను. పెదకోవుటిజేమ రాజకీ ముములంచేగాక సాహిత్యము 
నందును నమర్దుడు, శీఠనాథునివంటి ఆయధకవులను, వామన 
భ్ ట్టువంటి సంస్కృృతకవ్రలచేగాక (ప్రాళ్ళతశవులను కూూడగర 

శీ 
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టుందునూ గేకోలున్ీ: లీడ్ తికి వా ఖాాన మొనర్చిన శద 

కోమటి వేమ “కేవల ముపరడీ బుమా త్రీ మేళాదు.నంగీత శాస్ర 
కయ్యం కార శాస్ర వేత ము రృన్షికుడు. “సాహిత్య చింతా 

మాక! దశ్యణార దిశా గోకిన త్రస్నముల నాతడు రచించెను, 
న్ా స వ్ న oe న్నే ea తా... 

“చెట్ల న BIE వ ss నొఖరిదం 
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we న్య pr 
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EL య కలిని is కెలుసునీక్తలాడ 
రండుఖాగములై కు రాజముహే పీం[ద్రవరములను నన్ని 

పీత మొనర్పరాదా ! ఈ య కారణ చె రములవలన నొకే 
-వేవభావలు నొ కే జీవితనరణియు గల తెలుగుబిష్షలె నయన్న, 

దమ్ముల మధ్య అగాధము లేర్పడుచున్న విగదా? కొండవీటి 

కోడలు పుట్టిల్లయిన రాజమ ే*౦ద్రవరములోను, రాజము హేం 

(ద్రవరములోని రాజోవో్యోగి కొొంష వఏీటియందలి భా ర్యాబిడ్డల 
కొల కలమటించుట యేమి? ఈయసంగతమున కర్ణము లేదా?” 

బాచయ్య యిట్లు తలవోయుచుండునంతలో సారిరువురును 

ము'క్యాలశాల "కం, 
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చందనాగుసుకస్తూర్యాడి సుగంధములతో, వ(జవై. డూ 

ర్యాది నవరత్న కాంతులతో పక భ(దారెడ్డి, అన్నయామాక్య, 
శివలెంక కొమ్మనాది రనజ్ఞులతో నిండి, శారదానిశేతనమెై, 
రనరాజధానియె హృద్యంబై సకలజనవ నో వేద్యం 

ము త్యాలళాల కా. psa 

శాలనడుము సముచి తాలంకృత మైన వేదిక యొప్పారు 
చుండెను. ఆ వేదికపై సంగీతసాహిత్య చర్చలు జసగనుశ్నవి, 

వేదిక సమిాపమున నవరత్నఖచిత సువర్షసింహాసననము పై 

కుమారగీరి పభు వాసీనుడై యుండెను, ఆబాలున కిరుకెలంకుల 

నల్లాశయు వీర చాెడ్డి ము నుచితాసనములై నుపవిష్టులె 

యుండీరి. దజీ.ణపార్మగమున సచివనమితిసభ్యులు, రాజబుధు 

వులు మరల సామంతులు మారిన వీ రాస్ట్రనాదులును కపూరు 

చుండిరి, వామ వాగ్యమున కవి గాయక నాట్యాచార్యులును 

పట్టణ ప్రముఖులును, విదాం౦సులును, దార పాలక లేఖకు 

నూత మాగధ  స్తుతిపాఠక వె కాళికులు ను గహాక్పుండిరి. 

మేల్క-ట్ట్రపె సె (పతిసీరకు "వనుక అనికల్లి, హారిహారాంబ,ు తది 

శాంతఃవుర స్త్రీలును రాజోదోర్ట గుల భార్యలును గూర్పుండీరి. 

అన్నయామాత్యుల యధ్యత్షతను సాహిళ్యచర్చ'కై 

నగరసింవాభ ట్టు, వెద్దిభట్టు శివలెంక కొమ్మన, (తిపురా౦త 

కులు వేదికమోాది కాహూకతులైరి. |పజాసామాన్యమునకు 
సులభ (గ్రాహ్యాముగ నుండునని సంస్కృతే [గ్రంథములను 

అం ధములోని కనువదించుట యొంతవరకు సమంజసమను 

పన చర్చ (ప్రారంభమయ్యిను. : 
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“సంస్కృతము చేవభాష. అందలి భావములు మహో 

బాత ములు. (గ్రంథములు పవితే)ములు. వాని ననువడించి 

యపభ ౦ మొనక్చుట తగి” దని పెద్దిభట్ల నను. 

“భాపాంతరీకరణనమున భావములు మలినములగునా ?” 

యని యవ హేళనగ వ్యధికరణ మొనశ్చెను కొమ్మన. 

“భావములు కాకున్న గ్రంథస్యరూపము తారుమ్మారె 
పోవును. వమైన నేమి "యని నర సింహాభట్ట నెను, 

"ఆవును, వ్యాస(ప్రోక్కముగు మహా భారతమున కట్టి 
గతియ్ే నన్నయ పట్టిం చెను. తన క్షవగత్రము కాని వర్ణ నలను 
పరహా౨ిం చెను. తక్కిన యిదువ్రుకు సామార్షమున నే వెవలి, 
నంన్మృృతభారతమును తమ యిచ్చనేచ్చిన _ట్టనువదించిరి.” 
పెద్దిభట్టు చేసిన యీ యధిమ వణకు... చతల? క జక౭ము 
బయలు దేరినది. కరసంజ్ఞతో కలకల వారించి ఆన్నయా 
మాత్యులు కవితే) య మువారి యనువాద విధానమును నవు 
రిం చెను. పుకాణధోరణలో సాగిన సంస్కృతే భార ఆరణ్య 
మును అర్మధములోనికి చక్కని యుద్యానవనమువ లె వార్చి 
యందించిరి కవిత )యమువారని యన్నయామాత్యులు పలుక 
నభలోని రసజ్ఞులు కర తాళధ్వను లొనర్చిరి, 

“సరియే కవిత)యము సంగతి యటుండనిండు. శబ్దము 
శనుదరించు చు ఫావము నుపలథ్నీంచుచు, ననీధారా వతమొగ 
సశువాడము చేయుదునని (వగల్భములు పలుకుచున్న వారటును 
నదించుచున్నా కే వకాచినారా¥ి యని పెద్టిభట్టధి కే విం చెను.. 



నీడవ(పకరణము Hi 

“(శ్రీనాథ మవశవిని గురించియేనా మోరనునది 4” 

యనెను (తీపు రాంతకుడు, 

"మహాకవియో మారణకవియో! నై వథములోని 

బంగారమువంటి శ్లోక మిది. వినుడు. 

“సువర్ణ శెలా దవ తీర్య తూర్లం 

స్యర్యాహిసీ వారికణావకీ'ర్ణెః 

తం ఏజయావమః స్మర శేళి కాలే 

ప్లై ర్న్భృపం బామర బద్ధ నఖై ఏకం” 

దీనిని తన యిష్టమువచ్చినట్లు మార్చి యనువదించుట 

పాడియా*ి యని పెద్దిభట్టు పృచ్చిం చెను 

వెంటనే ఏరభ్య దా రెడ్డి, “ఏమి చేసినాడు?” 

గొద్టనక్ష ఎశ_లమ్ము డి యాకాశ సింధు 

సలిలముల వోగి మిగులంగ చల్లనైన 

కారు హాటక మయ గరు చ్చామరముల 

వీచు నతనికి "వె వె శాఖ 'వేళలందు.” 

అని కదా ఆయన యనువదించినది? ఇందు దోవ మేమి?” 

య నిను, 

కముూాలములోని స స్వర్వాహినిని వదలివై. చినాడు, ఆను 

వాదమున “చారు, *పోటకి యను వ్యర్గపదముల నువయో 

గిం చెను. వై శాఖవేళ ప్రస్తావన య్మప్రన్తుతము. అది శేవలము 

సాదొపూరణశై. 'కెచ్చిపెట్టుకాగ నధ,” పెన్టిభ ట్టు చెప్పిన లా 
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యభ్యంతరములును, చేసిన యీ యధిశేపణణను విని యన్న 

యామాత్వు లించుక కినిసి (శ్రీనాథుని యనునాదవిధానము 
నిట్లు సమర్థిం చెను. 

“స్య ర్యాహినిని వదలిన నేమి? రనసింధువు నండించిరి 

కదా?! ఇక “చారు “హాోటకిముల సంగతీ. అవి వ్య ర్భపదము 

"లెట్లగును! నలుని వైభవమును చెలుపు సందర్భమున నవి 

యుచితపదములే! మూంమందలి నుర కేళికాలిప్రసావనకం"కు 

వె శాఖ వేళ (పస్తావనయే యుచికేము, వమన, దమయంతిని 

నలునిపబ్ల బద్ధానురాగను జేయవలసిన సందర్భమున నలు డితః 

పూర్వ మే స్మర కేళియం దుండెనని 'తెల్పుట యెంత యసమం 

జసము! అందువలన (శ్రీనాథుడు మూలమునకు మొబుగులనే 
దిధ్ధైను గాని యందములను (కిందుచేయ లేదు. 

సభలో కర తాళములు (మోగినవి, 

సాహిత్య చర్చ ముగియుటకుముందు శివలెంక కొన్నున, 

శృంగవరపుకోట యుద్ధమున యసమాన సాహాసమును (బక 

టించిన దొడ్డారెడ్డికి తాను రచింపబూనిన వివలీలావిలాస 

మం౦కిత మీయదలచితి నని (పకటించి, 

“అతుల మరంద బృంద సముదం చిత నాఫీన వాబ్ద సట్సత 

(శుతుల దదంతరస్థిత సరోజభ నానన సామ కోమల 

(శుతులునిజాక ఎతుల్మాదము సొంపును బెంవ్పు వహింపమెచ్చున 

చ్యుత శఖులేశ్వరుండు మను చుస్దయ నల్లయవొడ్షభూవరున్ * 
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అనుచు సాళీ ర్వాదపద్యమును మనోజ్ఞ ముగ జదివెను, అనంత 

రము వీర ఛా రెడ్డ ౪ థీనాథక్షవీం దులను రాజము హేం[ద్రవర 

మునకు తీసికొనివచ్చుటకు మార్గముల నన్వేవీంచుచుంటిమని 

(పకటిం చెను. సభ్యులు మిన్ను ముట్టునట్లు హార్గభ్యానము లొన 

ర్చిరి, పండితులు ముఖము |త్రిహ్వకొొనిరి. 

పిమ్మట నఆావధాన 'మొనర్సిన సరస్యకిభట్టునకు 

ముతా(లహాోర మున్కుఅస్టావధాన మొనర్చిన వై కుంఠ భట్టునకు 

నాలుగు వందల దీనారములను, నిరోఫ్థ్య పద్యముల నాళువుగ 

జెప్పిన నీవల్ల భున కిన్నూరు టంకములను దుశ్ళాలువలను 

అల్లాడ కుమారగిరి ప్రభవుచే నిప్పించి, దకీణ 'తాంబూలా 

దులు చర్చలో పాల్లొనిన కవిపండితులకును, చందనాతుత 

ఫుష్పపఫలములను సదస్యులకును నమర్పిం చెను. 

అనంశరము జరిగిన నంగీతసభకు గాతమజోపి. యధ్య 
యత వహీంప్కు కోరుకొండ (పభువైన సింగయనాయకుడు, 

సంగీత శాస్త్రవేత్త లైన సోమనాథభట్టు,శివ దేశికులు, వల్ల యలు 

సంగీతకళానిధిగ బేరుగాంచిన వేమా రెడ్డియు సంగీత చర్చ 

యందు బాల్గూనిరి, 

చర్చయం జెన్నియో సంగతులు (ఫసావనకు వచ్చినవి. 

కళలయందు నంగీత ముత,మ కళయని కొంద రనిరి, తపస్సున 

కును సంగీతమునకును పర్యా, పశ్యంత్కీ మధ్యమా, వెఖరీ యీ 

నాలుగే యవసనలనియు, నందువలన "సంగీతము తపస్సువల 

మూశుసాధన మార్గ్లమనియు, ఆ కార 'ఉి కార మి కార 
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ముల సమన్యయ మే ఓంకార మనియు, ఓరికార మే సంగీతన్ను 
నకు బీజమనియు ఈ ఓంకారవముందు విమ్ణురూపమైన ఆః 
వారము (బహ్మారూపమెన *“ఉ కారము భ ర్లరూపమెన మీ 
'కారము నిమిడియుండుటచే నంగీతము ఓంకార నాదాత కమై 
సర్వోత్కృష్టమైన కళగా శ్రాఘీత మనియు వేమారెడ్డి యను 
టతో సభ్యు లందరు 'నోహళో” యనుచు తల లూచిరి, (పతిసీర 
వెనుకనున్న హారిహరాంబ యా మాటలకు పులకిం వను, 
(పక్క_నేయున్న యనిళల్లి యది గమనించెను. అనంతరము 
'వేమారెడ్డిని ఏీణవాయింపుడని యథ్యతయుడై న గతము జేసి. 
యభ్యర్ధ్థించెను. తనవీణా ని రుపరెరాగతుంగ నున్న దనియు, 
దానికి (క్రొత తీగాలు వేయవలవనియం వేభూరెకి చెప్పెను, 

రాజమ హేం(ద్రవరమున సర్యోత్క్భష్ట మేజిపీకాలురెం జీ 
యున్నవి, ఒకటి అతనిది. రెండవది చారివాశాజుజటి,-తన వీళ్ల 
నరుపయోగమెైనది కాన నిక హారివారాంబ వీణ యొక టిల్ 
శరణ్యము. కాని పారిహారాంబ రాణివాసపు స్త్రీ, ఆమె నంగతి 
నిండుసభలో సెట్లు (పస్తావింపగలడు ? అందులకే తన వీక్లా 
యుపయోగరహితముగ' నున్నదని మాత్రము జెప్పి వేమా 
రెడ్డి మిన్న కుండెను. 

కాన్కి యింతలో నంతఃసురపరిణారిక్క పారిహా రొంబ యాదేశానుసారము వీణోను నభలోనికి తీసికొనివచ్చి చేమా 
రెడ్డి ముందుంచి "వెజలిపోయును. 

ఈ వీణె ఎవరిది ? ఎవవ పంపినా రని నభ్యులు నివ్వెజ పడిరి, కాని యావీణ్లా హారిహా రాంబది యని ముగా మెయ్ తన 
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పరిచారికచే నది పంపియుండు ననియు 'వేమూరెకికి తెలియును 

అతేని మది సులకించినది. అతని యంగుళి యావీకాకు (శుతి 

పర్యముగ పలికించినది. అతేనిపాట పారిహారాంబ మదిలో 

ప్రీమామృతము నొలికించినది. వేమారెడ్డి హాకిహురాంబ 

హృదయములలో వెలిగిన (పేమజ్యోతి వారికనులలో కన్పింప 

అనితల్లి యా సూత్న శకేజము నొక కంట తిలకించినది. 

వేమారెడి కల్యాణిరాగు మౌాలవిం చినపుడు హారి 

హరాంబ దృక్కులు (ప్రతిసీరను డాటివచ్చి యతని కనులతో 

కలసి కళ్యాణవతు లయ్యెను, 

అతని మోపహానరాగ మామెను విమోహితనొ నన్చెను. 

హంసధ్వని యాను మదిలో కలవాంసా రావమును 

సృష్టం చెను. 

"అమృతము వర్షించినట్లు చంద్రికలు శబ్టించినట్లు, సెల 

యేళ్ళు చాసించినట్లు సర జనానందకరముగ ఏణావాదనమొన 
మ్ 

ర్చిన -వేవూ రెడ్డిని సభ్యులందరు వేనోళ్ళ (పస్తుతించికి సంగీత 
GD 

ప్ల 

సాహితీమూరు లుగ వెలుగొందుచున్న వీరభ(ద్రారెడ్డి వేమా 

"ఆడి సోదరులను సభాసదు లెల్లరు నభినండింప వారిరువురు లేన 

స త్తు శువులతో 
కుమారు లే -కనుక అల్లావ కనులు రెండును ఆనంద్యా శువు 

నిండెను. 
a 

= 
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రౌ 

ఇడద్యోగి, అందును రాజోద్యోగి (బదుకు ఫరాధీనముగదా! 

జీను గత బుధవారమునాడు మో యింటికి రాలేదని యలిగిన 

సెట్టు ? అయినను నీకు కాలశేపము కానిచో వివావాముశేసి 

కొని యావెతో ముచ్చటలాడుకొనవలెను గాని నావంటి 

తులను వేధించుకొని తినుట తగదునుమా 1” యని విజ 

యుడు ముసిముసి నవ్వులు నవుర్ధచు ననెను. 

శబాచయ్య్ట చిరుకోపముతోోమాటిమాటికిని వివా హాము 

వివాహా మందువు- ఇట్లు వేధించి బాధింస్రమని మా నాయన 

నీకు పాతోవచేశ మొనర్చి చనిపోయినొడా యేమి?” యనెను. 

అయినమ బే రెడ్డిగారి శొమూన్వ్నెను . ఇండ్రి చేసికొను 

టకు నీ కభ్యంతర మేమిశి "అభ్యంతరమా 4 ఆను సంగతి కేమి 
గాని నీ వాడువానివిగ మారివామ్ముూ అపుడు నిన్ను పెండ్లి 

చేసిశొందు” నని బాచళత్యు కోపముతో పే+ళభననుకూడ కలిపి 
చన మమ, విజయుడు సిగ్గుపడి, వెంట నే గాంభీర స్రము వహించి 
తలను * అయినచో నాయట్టి యందగ తె కావల నన్న 
యాట 1” య సను. 

కసివంటిదియెనచో సరిపోదు... ముమ్మూూరు లా సీ 
వలెనే యుండవలెను.” వ 

కబరికెడ్డిగారి కొమార యక్షేయుండును, మే మిరువు 

రత. కవల లెంక న్సించెదము. ఆమె మగవేవము వేసికొని 
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నను నేనాడు వేషము ధరించినను మాలో నెవరెవరోగురి ౦ప 
చేరు. తెలియునా * యని విజయుడు దీర్హ ముగ నాలోచింప 

సాను. 

“అట్టనా? ఈసంగతి నా కింతవరకును చెప్పితివి కావేమి? 
అయినను ఆమె సీకెట్టు తెలియను? ఓహో... నీది కూడ 
కాజ్మ_రప రికి సమీపమున గల కొంశగునుకు (గామమే 
కదూ 1” బాయ (ప్రశ్నకు విజయుడు వెంటనే సమాధాన 
మోయ లేదు; నిశితముగ నాలోచించుచుంజెను. 

“ఆము నీకు తెలియునా!ఆమెయు నీవు నొకేరూపమున 
నుండు "కుట్లు సాధ్యము! ఆమె నీకు దగ్గరచుట్టమా?” యని 

బాచయ్య యొకటితరువాత నొకటిగ (బశ్నలు వేసెను. 

పరధ్యానముగనున్న విజయు డులికిపడి “అనను, 
ఆముయు నేను నన్నదమ్ముల పిల్లలము. రెండుమూడు. రోజు 
లలో నాము యిచటిక్షి వచ్చును. అవు డామెను మి యింటికి 
దీసికొని వ చ్చెదను, ఆవుకును నాకును రూపమండే కాదు. 

నామమందు కూడ సామ్యుమున్నది. నాపేరు విజ చుడు. ఆను 

చేరు విజయూాంనీక”ి యని చెప్పి బాచయస్య ముఖుక వళికలను 

బరిలీలిం చెను. 

అత డాలోచనా మగ్ను డయ్యను, 

బలఠాడ్డి కొమార యంతటి సౌందర్యవతియా 1 
విజయుడు నామెయు నింత సమోప బంధువులా ? 

ఈసంగతి విజయు డింతవరకు జెప్పలే దేవి? 

విజయు. డంతేఃవురమునకు వెకలిపోయిన విదప 

భా నయ స్ట యశశ్తే యాలోచించుచు గూర్చుం డెను 



bg వీజయా౦బీక 

అంతలో వరదా రెడ్డివచ్చి “వ్రవ్పిటి చాచయ్యా 1 
వకాంతముగ నేమి యాలోచించుచున్నాను? నూ యింటికి 

పోనుదము, రమ్ము. వివావామైన తర్వాత నీవ మా యింటి! 
రాలేవుకడా! మన మిగువురము కలిసి భుజించియు ఛాలరోజు 

రైనది” యనుచు బలవంతముగ నొప్పించి బాచయ్యను తేన 
యింటికి విందునకు తీసికొని పోయిను. 

మార్గమధ్యమున వరదారెడ్డి యున్నియో సంగతులు 
ముచ్చటిం చెను. వీజయుని బెదురుచూపులా మూ చినపుడేల్ల 

నతనిపై తన కనుమానము కలుగు చుండు ననియు, అట్ట యను 
మానాస్పదుడగు వ్య కిని కుమారగిరి యంగరత్షకదళమందు 

'జేర్చుట (ప్రమాదకర మనియు జెప్పెను, 

అతని ననుమానింప నవనరము వేననియు నతడు (పణిధి 
నాయకులు నూరన్న రెడ్డిగారి మజదలికుమూారు దనియు 
బాచయ్య వరదారెడ్డికి ఇెప్పబోయిను. 

కాని యింతేలో వా3రువుకను వరదారెడ్డి గృవామును 
సమోాపించిరి. "మొదలే వరదారెడ్డి భోగపరాయణుడు. డానికి 
తోడు (కొత్తగ పెళ్ళైెనది. ఇక జెప్పనలయునా ? గృహా 
మంతయు నవీనాలంకరణలతో శోభాయమానముగ నుండెను, 
ద్వారము చిత్తరువులతో, గోడలు చితపటములతో చేల 
యంతయు మానికవు రంగుతో అగారములన్నియు సుగంధ 
పరిమళములతో నిండియుండెను. 

భోగపరాయణత్వమును సూచించు నా యలంకరణము 
గాంచి బాచయ్య యిట్లు తలవ్సనుం 
వానా em అ 
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“క రృభూమియని వకుగాంచి నిరావంబర జీవనమునకు 
నెలవై (పసిద్ధిజెందిన యీ జేశము తురుష్క్రదండయా (తా 
ఫలితముగ నెంతటి విలానజీవనము నలవరచుకొనినది ! ఎవ 
రిని జూచినను సంప్రజడాయజీవనమును ఫిడచినవా శే. నియమ 
జీవితము నసీసడించువా శే. అభిషేక మొనర్చి, శివార్చన జేస్పి 
(వాసాదపంఇాక్షరి నయుతనంఖ్య ముగ జపించి, స్నాననంధ్యా 

గ్ని హాగ్యేత్రములను నియమము తప్పక యాచరించుచు, భస్మ 
(కివుం(డ్రములను రు[దాశ్నలను ధరింది యాధ్యాల్మిక దృష్టితా 
జీవించువారిని ఛాందనులని యవహే'శన మొనర్చు కాల 

మాసనన్న మైనది. రాజమహేం[దవరమునగూడ నీ భోగలాల 
నత యధిక మైనది. దీనివలన బాధ్యతలు మరచి జాతి నిర్వీర్య 
మగును కడా !” 

ఇట్లాలోచించుచున్న బా-చయ్యకు (ప్రతిసీర వెనుక నడు 
గల నవ్యడి విననయ్యెను. అంత వరదారెడ్డి గ-హఫాగమలాం బా! 

ఇతడే నా మిత్రుడు బాచయ్య. ఇతనిని గుకించియ నీకుతరచు 
చెప్పుచుందు” న నెను, 

'వతినీర వెనుకనుండి యే యామె నమస్కరించెను, బాచ 
య్యుయు నామెకు (పత్యభివాద మొనరిం చెను. సుఖాసీనులె 
మితులికవురు నెన్నియో సంగతులను ముచ్చటించిరి. “వేమా 

రెడ్డి వారిహా రాంజల నడువు (పేమ యంకురించినబ్లున్న ది. 

మొన్న సంగీతనభయం చామెయే యతనికి ఏీణ బంపినదటో 

యయసి వర డారెడ్డి య నను. బాచయ్య. యతని వపలుకులువినియు 

విననటూ రకుంచెను, 



క్ర వీజయా ౦0 బీక్ష 

“ఆంపదొర యవిభేయుడై రాజమహేం[ద్రవరమున॥, 
కప్పము కట్టుట మానినాడట. అతని నణమటశై యల్లాడ 
(ప్రభువే సయముగ సె న్యాధిపత్యమును వహించి ఆంపవై 
దాడి "వెడలనున్నారట "యని వరదారెడ్డి యాశ్చ రగ ముగ 

"దెలుపుటతో బాచయ్య మరింత య చ్చెరువు నంది "అట్లనా 
అల్లాడయ్ే సర్టాయముగ వెడలునా * నిజమా +? యనెను 

అన్నియు వడ్డించి యింకొక యగారములోనికి తప్పు 
కొనుటవలన, విందారగించిన బాచయ్య  శ్యామలాంబను 
వరాచుటయే తటస్థింప లేదు. భాచయ్య వెడలిన పిదప వరదా 
రెడ్డి శయనాగారమును చేరెను. - 

అచట శ్యామలాంబసోరణగండక్ల నుండి హేమంత శోభ ను 
జూచుచు వరదారెడ్డి రాకకై సాలంకృతమొ '“వేచియుం'డిను, 
చేమంతులు పూయుటకు ఉసిరికలు కాయుటికు మూలంతయ 
నెండ యెంత లక్ష ఈ కాసినద్యో సెనగచేలు  పెకుగుటకు 
గోవులకు శ్లీరనంపద వృద్ధి చెందుటకు రాత్రినమయమున 
మంచు ఆంత దట్టముగ కురియుచుంజెను. మనకవెన లలో ట్ a పచ్చిక మెరయుచుండెను. ఆ పచ్చిక నప్పటికే పడుచున్న 
మంచుబిందువులు వెన్నెలలో మెరయుచుు భూజేవికి శీతబుతు 
(పభువు కానుకగ నర్పించిన వ్మజములవలె తో చెను, 

(ప్రకృతిని తిలకించుచు నటు తిరిగి నిలుచుండిన శాంము 
లాంబను వరడా రెడ్డి యొడ లంతయు గన్నులు ' చేసికొని 
చూచెను హోెంబట్టుచీరయు యమునరవికొయు ధరించ్చి, 
పాపబొట్టు, నం దవంక, శాగిడితో శిరోజముల నలంక రించుళొన్సి 
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ముతా్యాలజల్లీయు బంగారు జడకుచ్చులు విసిలకుంతలములకు 

వినూత్న సౌందర్యమునీయ, కంఠమున 'నేకావళియు రత్నహార 

మును ధరించి, చెవులకు చౌకట్లు, ముక్కునకు ముక్మ_ఆి, 

భాహువు లకు వలయ కేయూరములు, నడుమునకు రత్న మేఖ 

లయు, పాదములకు పారాణియు పిల ౦దియలు నలంక రించుకిొని 

యామె మన్మథు నారవపాయక్ష ముట్టు కన్నిం చెను. 
తమకము నాపఫుకొన లేశ తటాలున వచ్చి వరదాశెడ్డి 

యామెచు తన సందిట పొదువుకొనను, ఆమె యులికిపడి 
యంతలోనే మధురముగ న వెను. ఆలింగనమం దిరువురు 

నానంచావధి నతిశ్రమించి తా మికువురు నొక్కే యను 
మధురభావన పొందిరి. 

మరునాడుదయమున శ్యామలాంబముం౦ గురులు సవరించి 

యామె కపోలములు స్ప ఎ్రశించుచు "వై వాహీకోజీవిత మెంత 

మధురమైనది. ఈ యానందము తెలియకయే వేమారెడ్డి 
బాచయ వంటి యమాయకులు "వె వలు పెంచుకొని 

య కాల వార్గక్యమును తెచ్చుకొనుచుండి” రసి వరదారెడ్డి 

య నెను. 

*వేమారెడ్డియన నల్లోజ[ పభోవు పెద్దకుమాళు లేనాక” 

“అవును, బాచయ్య యన నిన్న సాయంత్రము వచ్చి 

నాతో మనయింట మ కాంట కకక. పాప మతని 

గండి గంగారెడ్డి. 

ణప గంగాగెడిగావ$ కాజ్మ-_రపరి , యుద్ధమున కొండ 

వీటి స షై న్యమును చెదరగొట్టి “ఆవావమల్ల” యను వికుధమును 
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కాటయ వేమ(పభువు నొద్దనుండి ఫొందినవాళేనా ₹ యని 
శ్యామలాంబ యా[తముగ నడి గను, 

“అవను. ,. ఆయన సీకెట్లు తెలియు” ననెను వరదా 
"రెడ్డి. నంట నే శ్యామలాంబ నంచాళించుకొని “మా నాన్నగా 
రోకటి రెండు సార్లు వారినిగురించి చెప్పినారు లెంొడనుచు 
పర్యంకము దిగీ తెన ముఖకవళికలను వర దారెడ్డి గమనించు 
నను భయముతో నింకొక యగారములోనికి . వెడలిపోయెను, 
గంగారెడ్డి బాచయ్యలతో స్మెకు 5! 
వరడాశెడి ఆ సిర్ధారించెనుః టి 

లేకు తేనతం డి శవసావించెడి చాచయ్య యితే జ న్న 
మాట! వార్థక్రమువలన తన తం[ డియు గఠగోకెడ్డిగారును పది 
పదునైదు, సంవత్సరములనుండి యుకరినొక తు. కలిసికొనజా లక 
పోయిరి; శానిచో తా సీ బాచయకక్లు; ధాళ్యతై: యుండెడి ది. 
కాచయ్య "కాజ్మ్య_రజరి, వచ్చినరోజున- కాను " సేనమాయెల 
యింటిక్ -వెడలివడ్తి, కానియెడ నతడు తనను చూచియుంెడి 
వాడు, వజెరా ! అవుజేమి జరిగియుండెడిదో. వివావాము చేని 
కొననని యానాడు బాచయర తన తం(డితో ననుటవలన నే 
కడా తన తండి యమిత విర క్రి చెంది యిక బాచయ6నంగఖతి 
(పస్తావించకుండ తన సీతనికిచ్చి క వివాహ మొనర్చెను. లన్ని 
జరిగియుండకపోయినవో, * .” ఫామలాంబ యా 
రోజంతయు ఆ. 1 నినిసూర్చి యంత 
త్మీవముగ నాలోచించుచున్నడా యని డాడి యాశ్చ 
ర్యము చెందెను, 



కో 

గ్రమారగి౭ివభుని చె నందిన కార్యక్రమము నూతృపాదాఖి 
వందనముతో నారంభమగును, ఆవోజుకూడ నంగరతుకుడె న 
విజయుడు కువూరగిరి. ప్రభువును దొడ్డాంబిక యంతఃపురమునకు 

తీసికొని వెడలెను. (ప్రతిసీర వెనుక ధవళాంశుకము ధరించి శోక 
నురారి యె కూర్పుండిన దొడ్డాంబిక తనయుని జూచి కనులు 

దుడుచుకొని వేచి యెదురునచ్చినదిః విసీతుడై పాదాఖివందన 
మా చరించిన కుమారు నాశీర్వదించుట మరచి వివారో 

ద్భిగ్నయె బుజములు పట్టుకొని "లేవ నలి, గుంజెలకు పహాత్తు 

కొనినది. కన్నులను కపోలములను ముద్దాడినది కాని మూూర్ధా 
భ్రూణ మొనవ్ప్చట మరచినది. ఒకచేత చిబుకమును పుణికి 
మరియొక చేత చుంచువు దువ్వి, అంతరంగమునుండి పొంగివచ్చు 

చున్న యూాశీ య భావములకు తగిన పదములును ఛాషయు 

దొరకక దొడ్డాంబిక వానముగ కనులనీరు నింపినది. 

భర్త కాటయవేమ[పభోని మరణమువలన జనించిన 

విపూదమునుండి యిన్ని నెలలు గతించినను - ఆము - యింకను 

'లేరుకొన లేదు. 

| కుమారగిరిని మాతృమందిరమునుండి తిరిగి తీసికొని 

'వెడలుచుండ, “ఆంపదొరను శికీంచుట కల్లాడ[వభువ్రు తానే 
దండయాత్ర కాధ్యర్యము వహించి యింక కొద్ది గడియలలో 

ఆంపకోటకు వెడల నున్నా”రని ఫరివారకు లనుకొనుమాటలు 
వాణక వా అ mp ~~ 
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విజయుది చెవినిబకెను, సైన్యము అంపకోటకు బయలుడే 

నన బాచయ్యకూడ' బయలుదేరు నన్నమాట ! 

యుద్ధమునకు సన్నద్ధుషగు బాచయ్యకు వీర తిలకము 
నెవరు దిద్దుదుగు ! వ్యవధి యెంతయా లేదు. 'తొను వెంటనే 
"వెడలి యతని నుదుట తిలకము నుంచవలయును. కాని 'తానిష్ట 
డెట్టువెవలుటో అంతఃవురాధి కారి లేదు.ఆయన యనుజాప| తము 
లేనిచో ద్వారపాలకులు నంతఃవ్రురరక్షకులును తననోబయటక 
పోనీయరు. అధికారి మరిరెండు ఖుడియలక కానిఠాడు. 

ఇవు డేది చేయుట ? 
వ్యగుడై యున్న విజయునిజూశ) కుమూరగిరి పభ 

“విజయా ! విచారముగ నున్నావేమి ?” యని తనచిన్నార 
మాటల బలుక్ష రిం చెను. 

విజయుడు తక్కి నదంతయు 'దెలుపక, సదు. ఖ్య కార రము 
మోద వెంటనే యూరిలోనికి బోవలసియున్నే "దని మాత్రము 
దొలిపెను. అంతువుశాథఢీ కారి లేనిచో తన యంగులీయమును 
దీసికొనిజెడలి ద్యారపాలకులకు జూవీంపవుమని కుమారగిరి తన 
యుంయగరమును విజయున కిచ్చెను. నందేపీంచి నం'దేహీంచి 
తుదకు విజయు డాయంగుళలీయమును గ్రహించి కనుల కద్దు 
కొనను. 

గత సాయం్మతమే యా చిన్నారి పభువు తనతో 
“మామయ్య గా రెచటికో 'వెడలుచున్నారట. తిరిగి వచ్చుట 
తోడనే యాచాక్యులయొద్ద నాకు బాణములు వేయుట, కోశ 
ములు జదువుట, గంటముతో (వాయు న్వ్ప్వేంచెదరట.అవి 
యన్నియు. నేర్చినచో నేను గొప్నవాడ నగుదునట ! ెడ్ల 
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కోమటి వేమకంకు, కర్తాట్నపభు వె న రాయలకంకుగొప్పవాజ 

నగుదునట. అపుడు నా యంగుళీయమును గాంచినచో నెంతటి 

వారి నను తలవంతురట కే యని పసితేనము జాలువాజు, 

నేవేవియా ముచ్చటగొలువునట్టు ముద్దుగ బలిిను. 

ముంబెన్నడో యేల? కుమార గీి(ప్రభుని యంగళీయ 

మున కిపుడే (ప్రాధాన్యము వచ్చినది. ఇట్టనుకొనుచు విజయుడు 

దార్రరపాలకులకు (ప్రభువు నుంగరమును జూపి అంతిపురము 

వదలి నగరములోసికి (బవేశిం చెను, 

రాజపిధులను గడచి బాచయ్య గృవోధిముఖుడై పోవు 
చున్న పవిజయునకు చాచయ్య మాటలు జ్ఞపి కి రాసా గను, 

గోడావరిని దాటుచుండ తాను బాచయ్యను "మొదట 

వరాచినపుడు, "రెప్పవాల్బక చూచుచున్న నీవ యువకుడవు 

కనుక సరిపోయినది. ఇదియే యువతివై నచో...”యని యగ్జో 

కిలో నాగి నవ్వెను, | 

ఇంకొక్రమా రొయారముగ నిలు చుండినవుకు “ఆడు 
ఛానివలె నెంత యందముగ నున్నావు 1!” అనెను, 

వీరతిలకము నిడినపుడు "నీవు నాశెట్టి బంధువుోశెల్లి వా, 

భార్య వా శి” యని (పశ్నిం చెను, 

మరియొశమారు *బేలిరెడ్డి కొమార ముమ్మూర్నులా 

సీవలె నున్నచో బెండ్లి జేసికొందు” నన్నాడుః 

ఇవి యన్నియు డలపోయ విజయనకు తౌ నిప్పుశేల 

జీతికెడ్తికామారె, రూపమున బాచయ్య యొద్దకు పోరాడు అని 

తననుతాను 'ప్రశ్నీంచుకొన. 
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“అన్రను. కొండవీటిలో గృహానిర్భంధమునుండితవ్పిం చు 

ఫొనినది మొదలు నేనీ ee ధరించి చాల వెత 

నొందు చున్నాను. అడుగడుగున గండము అనహా జమైన వేషము 

విజయాంబికను విజయుడ సై తిని. పెదనాన్న సూరపరెడ్డిగారి 

యిల్లుజేరిన పిదప నీవేషము తీసి వేసి న్వస్వరూ పముననుఖముగ 

నుండవచ్చునని యాశిం చితిని. కాని నా దురదృష్టము! వారు 

వారణాసి వెడలి యింతనరకును శాలేదు. ఇంతలో నీరాజో 

ద్యోగము ఒకటి ! మగవేషమున నుండుట రానురాను చీకాకు 

కల్పించుచున్న ది. = నేను తిరిగి విజయాంబికనై యై యుండి 

పోయినచో చ్రాణమునకు. సుఖముగ నుండును. అందుల కిపుడు 

మంచి యవకాశము లభించినది. దుకూలవ్యా పార (వదేళ మున 

శ్ వీ ల యుడుపవులను కొన్ని రవాన్య(ప్రబేశమున అమ్మవారి 

గుడిలోన్నో చంస్పడు గుడిలోనో యా యుడ్లువ్రులనో చూార్చి 

వానిని ధరించి, వీరతిలకము నిడుటకై బౌచయ్య యొద్దకు 

బోయిననవో నేనే 'బే౭ిరెడ్డికొమూన్తెనని యతడు విశ ఏనించును. 

ఆమె నతడు చూడలేదు కదా? తువకామె చేరై నను బాచ 

య్యకు తెలియదు. మిోదుమిక్కి.లి ఆమెవేరు ెవిజయాంబిక 

యనియు నాకు చెల్లెలువరున యగుననియు నతనితో నింతకు 
వూర్య మే ఇన్పితిని. అంతేకాదు. ఆమె రాజమహే హీం[ద్రవరము 

వచ్చినది. ఒకటి రెండురోజులలో తీసికొనివ చ్చెద ననికూడ 
చెప్పియుంటిని. ఇపుడు నేను కనివించినవో నావెయీ యను 
కొనును. పఫుకువవేషమున నుండినపుడే నన్ను జూచి మెచ్చు 
కొనుచుండెడినాడు, 'శ్రీవై యతని కనులకు శనివించినచో, 
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నాయందమునకు విమోహీితుడు కాకుండునా ? నన్ను చేపట్టి 

నా యాశలను జీవితమును వెలిగింపడా *” 
ఇట్లాలోచించి, ఆలోచన్మపకారము విజయుడు విజ 

యూాందికయె తన వేషమును మార్చి నవయావన సుందరాం 

గియె బాచయ్యముందు నిలిచెను. 
_లీరసాణమును ధరించి, పట్టుథట్టిని బిగించుకొని యుద్ధ 

మునకు సన్న ద్ధమగుచున్న బాచయ్య, చడాంరమును చాట్ 

యెంత యోప0ఏచయమున్న వ్య కివలె చతుశ్శాలలోని కదుగిడి 

యభివాద మొనర్చిన విజయాంబికను జూచి చక్తుడై యు 

యుండిపోయిను. 

- =. ఈాను హోతొరెడ్డికొమార్తెననియు, తనచేరు విజయాంబిక 
యతనితయ, విజయుడు తన షెదతం[డి కనూరుడనియ్యు నతడు 
'రాజకార్య ముల యుతి డి వలన రాజాలకపోవుట చేత తాను 

మాత మే గంగా రెడ్డిగారిని చూచుటకు వచ్చికెననియు 

విజ యమాంపిక తెల్పెను. 

విజయాంబిక్ర యూహించిన (ప్రకారము బాచయ్య కెటి 

యనుమానము కలుగలేదు. రూపములో, కంఠములో, నిలు 

చున్న తీరుళో, మాటాడు విధానములో నీమెకు విజయునకు 

నన్ని పోలికలు గలవని యతడాశ్చర్యము చెందెను, తనతండ్రి 

గంగారెడ్డి మరణించినారని ెలివి బేకిరెడ్డిగారు కేమమా 

యని బాచయ్య యామెను (పశ్నిం చెను, 

పంట ధ్వంసమై తన తం[డి సుంకమును కట్ట లేకపోగా 

"రెడికము తన తందిపై ఉపమండలాధిప౭ియొద్ద నఖియోగము 

వైణాననియ, మొదట శాటయుసాధికౌొరికి పిదపను౧డ జేశ్వరునకు 
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తదుపరి మహామండ లేశ్యరునకు పంపిం చుకొనిన విజ్ఞాపనలు 

వ్యర్థ మైనవని యు, నగరరక్షకనభయందు శితుపడినదనియు, 

మహాోతలనరి తన తం డిపాదములకు నిగళయుగమును తగిలించి 

ముంజేతులప వెదురుగడియ వేసి, కంఠమునకు పాదములకు 

నొక గొలుసులదండ బాగడదండ గల్పించి జామున్నర శాల 

మెదురెండలో నిలువబెట్టి వీదప కారాగారమున నె చెననియు 

విజయాంలబిక కథ కల్పించి చెప్పెను. 

అది యంతయు నిజమని బాచయ నమ్మెను. తన 

తండ్రిగారి మిత్రుని కొమారె దుస్థితికి బాచయ్య : వగ వెను. 

తండ్రి యట్లగుటవలన నిక కాజ్కరపర్తిలో నుండలేక విజ 

యుని వెదకుకొనుచు తాను రాజమహే*ందవరము వచ్చితి 

ననియు,నీ మూడు నాలుగు రోజులనుండియు విజయునిమిత్రు ని ' 

యింట కాను తలదాచుకొంటి ననియు విజయాంబీక చెప్పెను 

అంతువురమున తనకు తుదకు పరివారిక యుదో్యోగయమైనను 
లభింపదా యని (పశ్నిం చెను. తుదకామె హ్ 

"లేదని విని బాచయ్య మరింత వ్యధ జెందను, 

“నే నిపుడు యుద్దమునకు వెడలుచున్నాను. మూడు 

నాలుగుడినములలో తిరిగివ చ్చెదను, వీమ్మట మోనాయనగారిని 

చెజసాలనుండి విడిపించుటయో, నీకు అంతఃపురమున నేదైన 

యుదో్యోగము కల్పించుట యో, అన్న యామాత్యు లతో 

సంప్రదించి నిర్ణ యింతును. అంతవరకును సీవిచటనే యుం. 

డుము సందేహింపకుము.”ఇట్టనుచు బాచయ్య బయలు చేరను, 
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విజయాంవిక “ఒకింత యాగ” డని ఏీఠరతిలకమునుకీసి 

కొనివచ్చి యతని నుదుట నుంచినది, అతడు మొదట వారించి 

తుద కంగీకరించి ఆమె యిడిన తిలకమును ధరించుచు “విజ 

యుడు నికే యొకపరి నాకు ఏరతిలకము నికను. ఆతని నడి'. 

నక్త నిన్ను నడుగుదునా? వీరతిలకము నవమ ెట్టుదురో 
తెలియునా?” యని నవ్రగచు యుదమునప "నెకలిపోయెను, 

తిలకాంకిత మెన తన వేళ్ళను చెక్కిలికి ఆనించుకొని 

ఎన్ని యూ మధుర మైనయూహలను మనస్సులో నింపుకొనుచు; 

చాచయ్య వెడలినదిక్కు_నే చూచుచు పరధ్యానముగ విజ 

యాంవిక యే యుండిపోయెను. 

వరదారెడ్డి యింటనున్న పరిచారిక యతెంచి “గంగా 

రెడ్డిగారియింట నెవ రుండిరో తెలిసికొని రమ్మని వరదారెడ్డి 

భార్య శ్యామలాంబ పంపినది" అని చెప్పెను. 

ఈ యింట నాడువారు లేచే! అయినచో నిచట నుండు 

వారితో నామె కేమిపని! అశ్యామలాంబకు ఈబాచయ్య 

కును వూర్యపరిచయ మున్నదా? ఉన్నచో నెట్టి పరిచయము! 

విజయూాంచిక హృదయమున సంతృప్పి శీగినది. కలరూపు 

'ఇెలిసికొనవలె నను నుత్నుకతయు గలిగినది. అంతటి ఏలాస 

పురువుజై న వరదారెడ్డి భార్య 'యెట్లుండునో మాశవలయునను 

కోర్మా_కూడ జనించినది. 

ఆ పరివారిక నెనుక విజయాంటబిక శ్యా ములాం౦బక వకు 

బయలువేరినది. . 
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9) వీజయారబిక౯ 

"'హేమంతబుతుపత్నివల భవళాంశుక్రమును మా(తము 
ధించి, నిరలంకృత యె నిరాడంబరముగ మందా కాంతవృత్త, 

మువల నడచివచ్చిన విజయాంచబికనుజూ చి వ్యామలాంబయ్యు 

ధరించిన యాభరణముల సౌవర్ల కాంతులు సహాజ సౌజన్య 

రూపమునకు మెసగులు దిద్దుచుండ శాంతగంభీరముగ నిటు 
నటు నడ డయాడు చున్న శ్యామలాంబనుగాంచి విజయాందబికయు 

పరస్పర Fis దర్యాకర్ది తుల రి. 

బాచయర తం డి గంగారెడ్డి తనతంటడి బేకిరెడ్డి యాప్త 
చలనియుుతనకు వరదారెడ్డి శోవివావామై శాజమ పే సాంద్ర ' 

వరమునకువచ్చిననాటినుండియు. శాను గంగా కెడ్డిగారినిమాడ 
వలయు ననుకొనుచుంటిననియు, య. రెరిడురోజుల కిత మే 
తనభర కును బాచయ్యకునున్నే జామాన్' హోత శేలననదనియు, 
గ 0గా రెడ్డిగారు గృహమునందేయున్న శో శక. Fras: 

నా ప వారినిదర,0 0 

చెప్పెను. 
ఈమెయా బేతిరెడ్డికామూరై! బాచయ్య కు భార్య కావల 

సిన యీమె, వరడాెడ్డి యిల్లాలెనదా! ఇపుడు తాను బేతిరెడ్డి ' 
కుమార్తె వలె నటించుచున్న టే! కంత సమిపమున బేతిరెడ్డి * 
పమారి, యున్నదని తెలిసినచో కొన్ని శణముల కిందట 
బాచయ్య యొద్ద కౌ నట్టు నటించి యుండెడిది కాదు, వరదా 
రెడ్డి భార్యయే జేకిరెడ్డికమా'ర్రై య రయన్సి యద్థమునుండి వచ్చిన ' 
తర్వాత యనను బాచయ్యక తెలియకపోనునా? అప్రడుతనపరి స్థిగియేమ)పను? అందువలన నిక యెమా[్రగ- ను జారే సేయక ' 
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కాను కుమారగిరి యంగుళలీయమును తిరిగి ద్వార పాలకులకు 
చూపించి యంతఃపుకములోనికివోవలెను, అనంతరము తాను 
తీఠిగి విజయుని యవ'తారమును ధరించుటమయో, విజయాంబిక 
రూపమున నుండిపోయి చాచయ్య కనుల బవకుండ తప్పించు 
కొని తిరుగుటయో వేయవలెను, 

ఈవిధముగ నిర్ణయించుకొని విజయాంచిక గిరుక్కున 
తిరిగి వోనుంకిం చెను. అనంతరము శాంమలాంబ' పశ పె | పన్ 

వేయుచు విజయాంబిక కూపిరి స [. చేదు. న వ. సలుపనియ లదు. నమాభానమ:) 

లియకుండ నెతప్రయత్నించినను, గంగారెడ్డిగారు మరణిం 
చినారనిన వార్త్న్వయు, తాను బొచయ్యను (ోమించుచున్న 

వ్య క్రిననియు చెప్పక తప్పలేదు విజమాంబవికకు. 
“బాచయ్య (బ్రహ్మచారి. ఆతడు వివాహానునకు విము 

ఖువని మావారు తెలుపుదుశే! "యని యాశ్చేరర్థిముగ బక్నిం 
చుటకు ముందు, శ్యామలాంబ గంగా రెడ్డిగారు శాలము చేసినా 

రసి విని విచారించినది. 

“బాచయ్య యిప్పటికిని వివాహమునకు ఏిముఖుడే 

యనియు తేన పయత్నము ఫలించి బాచయ్యను వివాహము 

చేసికొనువరకు తన సంగతి గుప్తముగ నుంచవలసిన దనియు, 

వర చా రెడ్డియొద్దగాని బాచయ్యాసమతు మున గాని తన పన్తానస 

కేవలద”నియు విజయాంబిక శ్యామలాంబను "వేడుకొనెను 
ఇ్యామలాంబయ క్షయని మంగీకరించినది. శ్యామలాంబ 

వోరిక(ప్రకారము తరచువచ్చిముచ్చటించుట కంగీశరించి అమె 
నన వాకా ననన ని 



శ వీజయాంబీ క్రీ 

యిచ్చిన కుంకుమ ఫలపుష్పములను స్వీకరించి విజయాంచిక 

తడబడు మ నంతపుభమునకు బయలుదేరినది, 

ఆప్పణికి వర్భమారంభ మయ్యె ను. చీకటి పడు చుండెను, 

జల్లులతో వచ్చినవాన కుంభవృపీ గ కురిసినది, రా(త్రి రెండు 
బాములవరకును బా చయ్య గారి మొగసాలలో తలడా చుకొని, 

వాన త్రని గ్రనత ర్వాత విజయాంబిక  యంతేఃప్రురమునకు తిరిగి 

బయలు దేరినది. అంతఃపురద్యారమును సమిోవించుచుండ పెద్ద 
వ్డుగు పడినట్లు చప్పుడై మరల నంతటను నిశ్శళ్ల మావరిం 

చెను ఇంతలో నాపాదమస కము నాణా దన మొనర్చుకోనిన 
మొక వ్యకి తొటుపకుచు నంతఃపుర మునుండి ఈవల కరు 
చెంచెను, ఆవ్య కి నసిజాచి యనుమానించి విజయాంబిక యతని 
ననుసరించి గోదావరివె చెవు బయలుబేరినది, ' చు చిమ్మ 
చీకటే.. ముందు ముసుగుమనివి, చెతళ-నిజ మారటీకో " 
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రిం 

వేకువజానున స్నానార్థమై గోదావరికి వెడలిన రాశి 
వానవు స్త్రీలకు నీటియంచున స్పృవాతవ్లి పడియున్న విజయాం 
వళ కనిపించెను. పహారహరాంబ యామె నంతస్రరమునకు తీసి 
కొనివచ్చు వేర్చాట్లుగావించిి తలపై కన్పించినగాయమునకు 
చికిత్స కేయిం చెను. మరునాడు హారిపొరాంబయ డి గిన న్యఫశ్నలకు 
నమాధానముగ తనయూరు కొండగుదురనియు తనేరు నిజ 



దవ (వకరణము రి 

యాంబిక యనియు, ఆల్మీయు 'లెవ్యరును 'లేరనియు కొందరు 
(గ్ర్రీలు తనను మోసముశేసి తశయొద్దనున్న యాభరణమ లు 
తీసికొనితలా శైబిలముగకొట్టి య చట బడ వైచినారని ము నొళకథ 

యల్తి విజయాంబిక ణెె న్సిను. చెవి తన బ)దుకంతయు నిటి 

యసత్యపు కథలతో నే సరివోవుచున్నదని మనస్సులో కుమిలి 

పోయినది. ఆమె గాధవిని జాలిపడి వారిహశరాంబ యాచమెను 

తన యంతఃప్రురమున నుంచుకొనుటకు నిశ ఏయించినది. 

జామున్నర (పొధెక్కి-నది. 

ఒక్క_మారుగ నగరము సగరమంతయు నొక ఘోర 
తార త్రో ఘూర్జి ల్రీనది. 

గతరా|కి వివ (ప్రయోగ మొనర్చి యెవరో కుమారగిరి 
 హృభువును సత్య గావించిరి. పభువ్రుగారి యంగరతుకులలో , 
నొక్షడగు విజయుడు కన్చించుట లేదు. పాభువుచేతి యంగుళీ 
యము నదృశ్య మైనది. 

పిడుగువంటి యావార్తను పోధానిమైన యరియేటిలింగ 

నకు మొదట తెలియబర చి, యంతఃపు రాధి కారి తగు చర్యలను 

తీసికొ నెను. అంతఃఫురములోనివా రెచ్చటికినికదలకుండ శాసిం 
“వెను. బయటివారు లోనికిగాని లోనివారు బయటకుగాసి 

పోకుండ కట్టుదిట్టము చేసె సెను. కుమారగిరి యంగరకుకసభ్యు 
లను, ద్యార పాలకులను బంద్ల నొనర్చెను, 

కుమారగిరి మరణవార్తను విని ఫ ప్రధాని కుంగి పోయిను. 

వెంటచే ఆంపకోటకు వెషలిన యల్లావకు అం చెలమోదకబురు 

జేసెను, సె న్యాధ్యకుడై. న నరహరిసిరావిం చెను, (పధానియు 



ర్ట వీజయాంభీ శ 

నరహరియు నాలోచించి సై న్యమునంతేటిని నగరు చుట్టును 

కాఫుంచి, ఎవరై నను నగరునుండి పారిపోవ (బయత్నించినచో 

వధించియెనను, (పాణములత్రో బంధించియైనను, తీసికొని రావ 
"లెనని యుత తరువు లిచ్చిరి. అనంతరము వారిరువురు నంతఃపుర 

మునకు వెడలి యంతఃపురాధికారి తీసికొనిన చర్యలను 
ఖురిశీలించిరి. 

కుమారగిరి మరణవార్త దొడ్తాంవికకు, ననితల్రిక్కి హరి 

పహారాంబకు నశనిపాతమువలె తగిలినది. రాకుమార్తె లిరువు 
రును తమ సోదరుని యకాలమ్శలతికి బిట్టు ఏలపింపసాగిరి. 
మొదలు నజుకిన యరటి చెట్టువలె కూలిపోయిన దొడ్డాందిక కు 

న్నారు "లేదు, 

బేగిరావుల కబురందుకొని యల్లాడ రాజమహే పాం(ద 

వరమునకు హుటాహుటి బయలుదేరెను. నగరు జేరిన యల్లాడ 

(వళయరు[దునివలె కన్పించెను. అత జవరితోడను మొటా 
డుటలేదు. [పధథానియు, నరహాొరియు, నంతుపురాధి కారియు 
జేసిన యేర్చ్పాట్లను బరిశీలించి సూటిగా కుమారగిరి శవమును 
జాచుటకు వెడలెను, పసివాని మృతబేహామును చూచుట 

తోడనే యతనికి దుఃఖ మాగలేదు. అంతవరకు నణచి=ె పెట్టు 
కొనిన విచారము కట్టలు (_కెంచుకొనను. ఓట్టుగ విలవించి 

యాత డ చేతనుడై యుండిపోయెను, 

తపక కళ దరుగని కుమారగిరి ముఖముమాచ్చి, 
యాశతో పరహితాచార్యులనురప్పించి "ప్రాణమింకను ఉన్న 
ట్లున్నది. మూాడుోడని యల్హాడయ నెను, ఆ రాజ చె వైద్యుడు సెదవి 

అనిచ్చి" మోయనురాగమట్లనివించు చున్నది, అంతియేోయ నను, 
ఇ 
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అల్లాడ శూన్యముగ జూ చెను. మేరునగధీరు'డై న యల్లా డట్టు 

జేలతనిము వహీ౦ చుటను జూడ లేక పరహీ ఈాచార్యులు కనుల 

సీరుపెట్టుకొ నను, 

పిదప నల్లాజ దొడ్డాంచికను పరామర్శింప చే7ను, కాని 

యామె కోకమునుజూచి, “యేమి చెప్పుటకు దోచక మాన 
ముగ కనుల నీరునింవుచు నుండిపోయెను, దొడ్డాంబికయు 
“బా -రేమిచేయ గలరు? నాయదృష్ట మిట్లున్న "దని ఏలపించి 

విలవించి సృహ గోల్పోయును. 

అన్ని యేర్చాట్టను తొనే జూచుకొనను. కాని రాజ 

సాధరతణ, అంగరకుకనియామకము నను నీరెండు బాధ్యత 

లను కుమారుడై న వీరభద్రారెడ్డి కప్పగించెను. అతడు వేయి 

కనులతో జూచిగొనియుండ డా? మరి యిట్లయిన దేమి! తాను 

రాజధానిని వదలి జంపకోటకు వెడలక యుండిన సీ ఘోర 

విపత్తు జరిగ౫డి కాదేమో ! 

ఏ రాజు నిమిత్తము తన యసా ధారణ ప్రజ్ఞాన పుణార్థిము 

(పదర్శించి నరవాకిని బంప్ సామంతుల నోడించి రాజమహే 

(దవర పూర్వ-వై భవమును పునఃస్థావించెనో, ere 

కాటయ వేమునికి మాటయిచ్చి యీ రాజ్య భారము సీ వయ 

స్పున తలపై నిడుకొనెన్నో వ్మపభువు భవివ్యత్తువై యా 

సామ్రాజ్యమును బలమైన పునాదులపై ఫునర్నిర్మించుచుం 

జనో ఆరాజు, అబాలుడు, అహుభు విక లేడు ! 

... _ అల్లావకు లోకనుంతము నంధకారమయ మయ్య ్న. 

'రా(తి  యొక్కమూారు కన్నుమూయ లేదు, డావాగికుని బంపి 
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రజారికి కబురుజేసెను. వే తవహాస్తుని వలిచి తన యాంతరం 

కుడై న వృద్ధ(ప్రణిధిని తీసికొని రమ్మని పంచెను. ఆ(ప్రణిధి తన 
యనుమానమును | ధువపరచినచో నింశేమి? పెదకోమటి" వేమ 
కాన మూడీినశ్లే! అల్లాడ పండ్లు పటపట కొరికను.“కుమార 
గిరి పసివాడు, వానిని మాచేత నుంచుచున్నా” నను శాటయ 

"వేముని పలుకులు వినిపిం చినట్లయి్యి యత డులికిపడి యిటునటు 
జూవెను. అల్లాడ మన స్పంతయు త్నీవ్రమెన వేదనతో వికల 
మెపోయెను. 

"రాజులేని రాజ్య మరాజక మగునని చెలికి, దొడ్ల్డాంబిక' 
నుండి సమాధానము నల్మి వయానతో జిడస్సి 'భావిరాజ 
మహే వాం దేవర సా్యమౌాజ్ఞగ ననితలిని అల్లాడ (కటిం చెను, 

కుమారగిరి మరణముతో ఘూర్ణి ల్లి ఉరూ. స్నరూజ్య 
మంతయు నమ్మది నెమ్మదిగ స్పి సి మితము కాసాను 

ఒకరోజున కాచయగయు వరదారెడ్డియు సత పన 
గరించి వాదిరిచుకొనిరి, విజయుడు నిర్షోవి, పరిస్థితులను బట్టి 
యతడు వోషిగ తోసవచ్చును. దోవీ.దొరికినపిదప పంతు. 
నిర్టోమిత్వము తెలియగలదు.” ఇదె బాచయ్య వాదము. 
"కుమార? రికి విష ప్రయోగము జరుగుట విజయు డంత cl తు 
డగుట్ట ఇప్పటి కేని వచ్చి తన నిద్దోవిత్వము నిరూాపించుకొన 
కుండుట. ఈకారణములవలన తప్పక వీజయుడే దోవ. ఇది 
వరదారెడ్డి వాదము. మొదటి నుండియు వరదారెడ్డి విజయు 
ననుమానించు చునేయుం డెను, అనంతరము వరదా'రెడ్డినన్ర చు 
కసే వివాహము చెేసిక్రానుటక నిశ్చయించితివట'! వధువు 
నాక సదయు గ నున్నదట!” య నెను 
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బాచయ్య “ఈ యస సత్యము నెవరు చెప్పిరి [హై యని 

య డీాను, 

“అనత్యమా 1... మరి యిట్లని వధువే చెప్పినదే 

నా భార్యకు.” 

*ివధువా? .., ఎవ శామె€ బాచయ్య కోపముతో 

గద్దం చెను. 

అవ్వి మూంవిక” 

“పి. జ, ,.యాం. ..వి.. .ఈ...”వెంటనే బాచయ్యకు 

జై వికి bee “ఆసుయా 8... తం డిగారి చ్చీ హితుని 

కొమార, గదా యని యా(శ్రయమిచ్చి, తాను ఆంపకోట 

యుద్దమునుండి విరిగి వచ్చువరకు నింట నుంకుమును నుండుట 

వమానె.ై చి మోదుమిక్కి_లి ఇట్టి ప్రచారము చేయుచున్న చా*ో 

ఇల్లూలో చించుకొని బాచయ్య “లోలోపలనే ఏజయాంబిక.పై 

నసహ్య మును, కోపమును బెంచుకొ నిను అతని ముఖకవళి 

సలు గమనించి వ విజ యాంవిక యన్నచో నీష్టము 

"లేదని వరదారెడ్డి (గ్రహించ చెను, 

ఆ నమయమున వారికి వేమారెడ్డి , సృవమునుండి తయ 

లుకు వచ్చుచున్న విజ మూాంబిక కనిపిం వెను. “ప్కాయూంబికా | 

ఆపు!” మని గర్జించి తా యామెను సమోపీంపజో యును, 

వర డా రెడ్డి యతనిని వారించి అయిపు డామె వాలిహారాంబకు 

యులు మున చెలిక తె, ఆమెపై చేదైన నత్యాచారముచేసినచో 

నదె యంతఃవుర నేరముగ "బరిగణింపబడు?” ననెను. అందువలన 

జుూూ-చయ్య యాగిపోయును, కానిచో నామె వెంటబడి సిగపట్టు 

13 an 
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కోని యీడ్చుకొనివచ్చి యామె జేయుచున్న (ప్రణారమును 

గురించి గద్దించి యడిగి యుంజెడివాజే |! 

sos వా రిరువురు “వేమారెడ్డి గృహమునకు 

వారివారాంబ చెలిక లె యేల రావలసివచ్చి నది?” యని విత 

ర్కి_౦చుకొొనిరి. తుదకు 5 వేమారెడ్డి వారివారాంబల (_పేమ గాథ 

రసవద్ధట్టము చేరుకొని యుండునని నిర్ణయించి తమలో తాము 

సంత్ఫ విగ నవ్వుకొని తల లూచిరిం 

మరునా డంతయు వరదాసెడ్డికి విజయాంచికను గురిం 

చియే యాలోచనలు. ఈవిజయాంబిక మనస త్య వాతి చిత 
ముగ నున్నది. తనను ద్యేషించువ్య కి తనకు కాబోవు భర 
యని [పదారము చేయుకేమి? కావలసినవో తనకు శూచయ్య 

వంటి భర్త లభింపడా ? ఆంత యందమైన క నయంిగీకరింప 

వలెనేగాని యామెను వివాహ మాడుట కవ రోరగీకరలపరు ? 

ఈ యాలోచనతో వరదాగడ్డికి తా నివు డవివాహితు 
డుగా నున్నచో నెంత బాగుండెడిది అనిపించినది. శ్యామ 
లాంబయ్యుగుణవతియు ) నందర్యవతియే కాని విజయాంవికలో 

నున్న యాక ర్షణ ఆమెలో లేదు. శ్యామలాంబ వర్రాశు భ 

స్నాత పారిజాత కుసుమము, విజయాంబిక కోరికలు రొచ్చు 

గొట్టి మనస్సునకు మళత్తెక్కించు అడవిమళ్లె. 

ఆమెకో నెట్లయిన పరిచయము సంపాదించి యామె 
యనురాగమును బొందవ లెనని వరదారెడ్డి కాంటీం చెను, హారి 
వారాంబకడ ననుమతిగొని యామె యొపుడై ననంతపుఠముఏడి 
నగరులోని!ి వచ్చిన తో వరదారెడ్డి ఆ యవకాశమ. ను వడలుట 



లేదు. రోజురోజునకు నామెళో పరిచయమును వృద్దిచేసిళొను 

చుంజెను. ఆమెకూడ నతని స్నేహమును కాం క్రిం చెసు.ఆందుల 

కొముకుగల కారణమువేరు. బావనయం యూగమ్మేమములు, 

సమాణబారములు తరచు తనకు తెలియవలెను. కాని ఆరోజు 

"అాను "వేమారెడ్డి గృవామునుండి వచ్చుచుండ నతేడు చేసిన 

కేక తన హృదయమును పర్షస్యగర్ణనవ'లె తాకి భయము కలి 
గిం చాను, అందువలన నతనిని సమిీపించుటకు 'వెరవు* ఇప్పట్టున 

నతని మితుడైన పరచాలెడితో పరిచయము. వృద్ధియెనచో 

బాచయ కబురులు తనకు తరచు తెలియుట కవకాశముకలు 

గును, ఇది ఏజయాంబిక యోచన. ఇట్టికువురు వేమవేకు 

(పయోజనముల'కి ఒకరి స్నేహమును మరియుకరు కాంవీ.0 

చిరి. 
ఆస కియున్నచో నవకాశమున కేమికొదువ 1 వణిగ్వీ 

థులుుఉద్యానవనములు, గాతవిరాసై కతములు వారికి పరిచయ 

(ప్రచేశము లయ్యిను, విజయాంబికతో స్నేహము చేసినక్లొలది 

వరదారెడి శామలాంబతో మనసిచ్చిమాటాకుట లేదు. అకేని 

యుచాసినతకు శ్యామలాంబ యాందోళన చెందుచుండెను. ఈ 

మధ్య మో చెందులకిట్లు విపషరీితముగ (బవర్వి చుచుండినారని 

భర్మను నిలదీసి యడుగుటకామెకు ఛే ర్యము లేదు. ఇంతవర శే 

తన యదృష్ట మసి సరిపెట్టుకొని లోలోన నామె బాధపడు 

చుండెను. 

వరడారెడి విజయాంబికల స్నహము!వృద్ధికాజ్ చ్చేను 

విజయాంబిక పె తమక మధిక మెన
కొలది వరదా రెడ్డి బాచయ్య 

(వత్యర్థివలె ఫసవింపసా లెను. అకేనిని యతని వై రాగ్యచింళే 
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నను వారక భావములను విజయాంబికళో మాటాడినపుజెల్త 
అవహేళనమొనర్చుచుండను. ఆ విధమైన సంభావణ తనకు 

రుచింపకపోయినను విజయాంబిక వరదారెడ్డి యభధి[ప్రాయాము 
లతో నేకీభవించుచున్నట్టు నటిం చెను. 

బాచయ్య నవహేళన మొనప్పటతో నాగలేదు. తన 
(పజ్ఞాపాభ వములను బెలివి యామెను మరింత యాశర్హి ంపవ లె 

నని వరడాకెడి తలచెను. అందువలననే యొకరోజున తన 

(వణిధి నైవుణ్యమును గురించి ముచ్చటించుచు విజయాంబి 
కత్తో “నా పణిధినై వుణ్య మెట్టిదన, అన్న యామాత్య్యూలు 

(శ్రీనాథులకు (వాసియిచ్చిన జాబును గూఢణారినై కొండవిటికి 

తీసికొనివెషలినపుడు, పెదకోవుటి వేమ గారవసన్మానము లను 
గూడ పాందితొ నని జెలి పెను. 

విజయాంబిక యదరిపడెను + 

“అంలియెకాదు. ఎవరో యిరువురు కొండవీటీరాజో 
చ్యోగులు పాపము రాజమహేం(దవరమందున్న తవు బంధు 
వలను రవాన్యముగ జాడవ లెనట. అందుల శకెర్పాట్లానర్సి, 

వారికి కావలసిన సాకి రకముల నతి గుపముగ. నొనర్పుడని 
చెడలఖోవుటి వేమ్మపభువు నాకు రెండు వేల దీనారముల నిచ్చి నా 
చేతులు పట్టుకొని (లిమా లను.” 

“మో రంగీకరించినారా ?” 

“అంతటి (ప్రభువు వేడినవుడు కాదనీ యెటందును? ఆ 
యిగువురు రాజొద్యోగులలో నొకడు గాతమికి యవ్వల'నే 
యఃండిపో యును. రెండవవ్య క్రి నాతో రాజమ హేం దవరమున కో 



టదవ (ప్రకరణము {ot 

రహాన్య ముగ వచ్చెను అతనికి నే నన్నవో నె.త గౌరవమని! 
క నపించినపుడెల్ల కనకఖంచములు కలకండలు నండించును. ఆ 

మధ్య నెలదినము లతడు కనిపింప లేదు. కొండపీటికి వెడలిపోయ 
ననుకొంటిని,. కాని తర్వాత కనిపిం చి పిక్క_పై గాయము తగు 
లుటవలన కనివింపజూలక పోయితి నను. మరల నీమధ్య కసి 
వీం చుట వేదు.” 

ఆ మాటలు విన్ననోడ నే విజయాంబికకు ఛట్టునస్ఫుర 
౯౭కు వచ్చెను. కుమారగిరి హళ్యజగగ్న ర్మాతి తా నంతఃపుర 

మును చేరు చుండ నంతెఃప్రుర దాారమునుండి ముసుగుమానిసి 
బయటకు వెడలుచుండెను. అనుమానముతో శా నతనినీ వెంట 
ఉంచెను. తళుక్కు_వునిన మెనపు కాంతిలో నతని పిక్క_పె నల్లని 
7ాయము మచ్చ స్పష్టముగ కానబడినది వాడును, తీరముకడ 

తానికై వేచియున్న మకియొకడున్సు తాను వెంబడిం చుచున్న 

సంగతి (గహించి తీవప్రహరణములతో తనకు స్పృవాతప్పు 
నట్లుచేసి వారిపోయిరి. దీనినిబట్లి మాడ వా రికువ్రుతును కొండ, 
ఏటి గూఢచారులనియు వారే కుమారగిరి మరణమునకు కార 
కామునియు, వారిని రాజోద్యోగులని వర దారెడ్డిని నమ్మించి. 

పంపించుటలో నే పదఫోమటి వేముని (పజ్జ ద్సీతక మగు 

చున్న దనియు జంధువ్రులను చూచుటకు వచ్చిన రాజోద్యోగ 
లుగ వారిని నమ్ముటలో వరదారెడ్డి యవివేకము (ప్రస్ఫుట 
మగుచున్నదనియు విజయాంబిక కర్థ మైనది. 

“మిత్రో నిట్లిరువురు రాజోద్యోగులను కొంఊపీటినురి డి' 
తీసికొని వచ్చిన శ్రైవరితోనై నను మీరు చెప్పినారాో' యని 
సిజయాంబిక వరదారెడ్డిన (ప్రళ్నించెనుః 
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వరదారెడ్డి, “లేదు. ఇందితరులకు జెప్పవలసినంత 
(ప్రాముఖ్య మేమున్నది యనెను. విజ మాంబిక యతనిమంద 
బుద్ది కాశ్చర్య్యము చెందెను, 

పిదప విజయాంవిక రాజసౌధమునకు వెశలిపోయెను, 
అరా నిద్దురలో వరదా రెడి “ప మూంబికా!” యని కలవ 

రెంచెను. సవిరాపమున ని|దిం చిన శ్యామలాంబ యా కలవరింత 

విని శలత జెంది ఈమధ్య భర (ప్రవర,నలో వచ్చినమార్చున 
కిదియా కారణమని యనుకొ నిను, విజయాంబిక బాచయ్య 

(పేమికురాలే! మిక్రుని (ప్రేయసిని (ప్రేమిం చెడి వ్య క్రియా 
తన భర? ఫీ యనుకొనెను. 

అం 

ఇంత (పయత్నించినను, భర విపరీత (పవర నను శ్యామలాంబ 

సరిపెట్టుకొన లేకపోయెను, జీవికాంత మన్యోన్యానురాగ 
మూలో కలిసిమెలిసి యుండవలసిన భారాాభర లిబు శాతా 
లిక వ్యామోహములకు లోనె చాంపత్యజీవితేమును ర్ భంక 
మొనర్చదగునా? ప్రకమువుడు కావ్రన తనభర్త చపలన్వభావుడు 
వరి యూ ఏజ మాంపిక కిటి ప్రవర్తన తగునా?తాను బొచయ 
_పేయసి నన్నట్టును, త్వరలో తమకు వివాహము కానున్న 
టను జెప్పినదే! అట్టి యువతి కిట్టి చర్య లేమి? ఆమెనే (ప్రశ్నిం 
తును. సమాధాన మేమి యిచ్చునో ! ఆమధ్య పరిచారికను 
ఖంపినవుడు బాచయ్య యింటియొద్ద నే కదా యామెయున్న ది! 



పదునోఫోండవప్రకరణ ము qn | 

ఇవుడు నచట నే యుండి యుండునని తలచి పరివారికను లిలిచి 
బాచయ్య యింటి గుర్తు లను ెలిసిఫొశాను, 

స్నానాదికములు పూరి చేసిఖాని శ్యామలాంబభ శాని 
పు తెరచి ధౌతవ నము ధరిం చెను సకినాలమంచము పు 
గహార్పుండి, యాభర ణములేమియు ధరింపకృనుదుట, కుంకుమ 
మూత మలంకరించుకొ ను. ౫ హాకృ్ళళ్య ములు వూరి మేని 
కొని పరిచారికకు తతదుచితాబేశముల నిచ్చినది, వురోహి 
తులు వచ్చి గడపపై తులసి నుంచి వారమ్బువర్ణ ము తెలుస 
ఫలములు బియ్యము నాయనకు సమృద్ధిగ నిచ్చి పంపవినది.ఆనం 
తర మవగుంఠనము సరిచేసికొని బాచయ్య యింటివై వు పాద 
కారిణి గా బయలుచేరినది. 

ఆమె యిల్లువదలుటకు మున్నే వరడాగడ్డి యింటినుండి 

బయలుదేరెను, అతని కేమియు దోచుట లేదు. చేతి నిండుగ 
పనియు లేదు. ఎందువలననో యల్లాడ యీ నడుమ తనను 

విలువనంపుట లేదు. (పణిధు లందరికి నన్నిపనులు నున్నవి 

తనకుమూత మేపనియు లేదు. 

అల్లాడ తన నేలదూరముగ నుంచుచున్నారు ! కాను 
“ఫవకోమటి వేమయొద్ద కానుకలు స్వీకరించిన సంగతి. కెలిసి 

నదా యేమి ? పెదకోమటి వేమ పంవిన వ్యక్తుల కొకటి రెండు 

చిన్న చిన్న సాయములు తక్క. 'తానేమియు తేష్పూుచేయలేబే! 

చేతిలో వుష్క_లముగ ధనముండినగాని మహాకూర్చానము 

అత రువు, సంసంగినూ నె దంతపుపావలతోకూడిన తేన విలాన 

మయ జీవితము సాగదు. కావున నయాచితముగ లభించిన 

ధనమును తాను స్వీకరిం చెరు, ఇందు శక్సేమి! అయిన సీ 
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సంగతి యెవరికిని తెలియదు విజ మాంవికకు మా(తము తా 

నా నాడు తేమకము నాప్రకొనకేక చెప్పెను. ఆమెయీనంగతి 
యల్లాడ కండిం చానా ? 

వమో ! ఏమైనను అల్హ్లావ నార చశకువు* ఆతని కీ 

సంగతి తెలియును. € ఆ సంగతి ఢలియదు అని"లేదు. ఆయనకు 

లోకమంతయు కళ్ళే! ! ఎంతటి శ_క్రిసామర్ధ్యమ'లు, మేధాసం 

పద, మం|తాంగ చాతుర్యము, రాజసతిజ్ఞ త లేనిచో కాటయ 
"వేమ (ప్రభువు మరణించినను అనంతరము కుమారగిరి మరణిం 
చినను, త్రీయెన యనికల్లిని సింహాసనమున నుంచి పరిపాలన 

సమర్గతతో నిర్వహించుచున్నారు ! : 

పై న్య నమికరణమ్యుఆదాయవ్యయ పరిశీలనము, రన్. 

అయుభాగార పరిరక్షణ, శ।తుమ్మిత్ర పరీశక్షలయంజే కాదు 

వ్యూహరచన మి[త్రభేద మి(త్రలాభాది రాజనీణిజ్ఞత యందును 

ఆయన కాయనయే సాటి. చేశ పజల కాయన యన్న నెంత 

భక్తియో యపంత భయము. 

శత్రువులకు నశేన౭_ సింహన్యప్న మే ! 

(పతివ్యకిి యు తేన నీడను తానుజూచుకొని యల్లాడ 

యని భయపడును, ఆయన పేరు చెన్పినవో గుజ్తములు నీరు 

(తాగవుః 

అంతటి (పజ్ఞాధురీణునికి తాను జేసిన యీ చిన్న -తప్పి 

దము తెలియకుండ నెట్లుండును ? విలాసజీవిశము ధనలోభము 

నకు ధనగోభ మి చిన్న తప్పిదమునకు డారితీసినది, ఇంత 
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మాత్రమున తనకు ేశభ క్షి లేదా? (వభుభక్షి యుడదా 1 
వమైనను "తాను కూడ (పభుభ క్రి గల యుత్ర మ (పణిధినని 

ని రరూవించుకొనవ లెను, అంధులకు కువూరగిరిహా త్యారహాస గ్య 

మును భేదించుట యొక్క_టియే మాగ్గము, విజయుని బంధించి 
యతనియొద్దనుండి యో రజాస్యమును కనుగొనవచ్చును, 

కాని చితముగ విజయు డంతరాన మయెంను. కాని యతడు 

బూచయ్య కొప్తమ్మితుడుగదా! ఆత జేమయ్యునో బాచయ్యకు 
తెలియదా? అనలు బాచయం యీ విజయుని తన యింటచాచి 
రక అచుచుంజెనేమో! వవ! స్నేహమెట్టి సాహాసమునై న 

"'జేయించును. 

ఇట్లు సిశ్చయించుకొన్ని బా భాచయ యింటిివై పే వరదా 

"రెడ్డియు బయలు జేళెను, చెరియొుక దిశనుండి వచ్చిన శ్యామ 

లాంబయు వర దా రెడ్డియు చాచయ్య ద్యారముకడ 'తారసిల్లి 

యుకరిని జూచి యొకరు నిచెంజబోయిరి. 

ఇరువురి కనులలోను జీవములేదు. 
ఇరువురినోటను మాటలేదు. 
ఇరువురి మనసులలోను ఆలోచన లేదు. 

ఇరువురి శరీరములందును చె తేన్యములేదు. 
చేష్ట. లుడిగిన (ప్రాఖులవళె ( “పాణములేని జీవ్రలవలె, 

జీవములేని స్టాణువులవ లె వృాదయచలన మాగి ఊకిరె. 
న నృంభించి ఒకరినొకరు చూచుకొనుచు నయోమయిస్థికిలో nn 

నొక్క త్సణ ముండిరి. _.. 

ఇత జేల యి చటేకి, వై రః ' విజయాంబికనిమిత. మా? 

ఈమె యేల వభ! 'బాచయ్య గంగాశెడ్డిగార్గ 

14 
॥ 
శు 

క శ 
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weit లో 
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(వసావన న రెండుమూడు పర్యాయములు శ్యౌమ 
లాంబ నిస్తే జయె తత్ర త రపడిసది. ఎన్ని మార్లు కారణమ డి గినను 
చప్ప లేదు. బాచయ్య యీూహమెకు శెలియునన్న మాట, పరిచయ 

మున్నట్లు మరి యెప్పుడును చెప్ప'లేదేమి? చెప్పుటకు ఐ వీలు లేని 

పరిచయమా?ః 

ఆమెలో నుత్తాల తొలమైన జుగుప ప్ప+ 

అతనిలో నుద్యేగపూరితమైన యాగహాము, 

అన్న నీ నాళించి పకులయిండ్లకు పరుగులుతీయు భర, 
కిొజుకాౌ తన (బతుకు! చీదరించుకొనినది శ్యామలాంబ. 

భర, కన్ను గప్పి పరపురుమని గృహమున శేతెంచు 
నదియా తన భార్య! వెలి యావేశముతో నూగివోయిను 
వరదారెడ్డి. ఆమెను తెగనజకవలెనని కొరలోని ఖుజ్ణ ము 
తీసెను, 

కాని శ్యామలాంబ యప్పటి కే వికలమైన మనస్సుతో 
మవ్మో పభంజనమువల చంపుడుగుడి వెప ఫు దూసికొొని 
పోయినది. 

మొదట వరదా రెడ్డి యామె ననునరిం వెను, 

కాని మార్గమధ్యమున విజయాంబిక కనిపించుటతో 
నా (వయత్నము విరమించి ఖడ్గము నొరలో పెట్టి యామెతో 
ముచ్చటింప పబోయెను. 

“కఠి దూసి రాజపిథులందు పరుగిడుచునా చేదు? 
యని విజయాంవిక యతనిని పరిహాసపూర్వకముగ పలుక 
రించెను. “సంగతి యిది” యని చెప్పుట కతని కభిమానము 
"గవ చ్చెను, 
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న నన 1 ముఖ్యవార్త ను వేమారెడ్డి కందించవ ల” 

ననుచు విజయాంబిక వడివడిగ వెడలిపోయెను. ఆమె నడక 

లోని యందమునశ్లే మూచిదమూచి. కొంత సేపటికి శ్యామలాంబ 

జని కి వచ్చుటచే నామె వెడలిన దిక్కు వరదారెడ్డి పరుగు 

ద్సెను. కాని యతడు చంపుడుగుడిని చేరుసరికి చాలయాలస్య 

మైనది. అచట వరదా రెడ్డికి శారమలాంబ నివీంచ లేదుః 

౧౨ 

ఆల్లాడ శాసన మతిభయంకరమ:. అవ క్షమా, కఠినాతికశీనము 
నైన యాశాననము సర్వులకు సమాన మే. అధికులు అల్పులు 

ఆత్మీయులు, అపరిచితులు; సై న్యాధ్యమడు, సామాన్య పౌరుడు 

నను తరతమభేదము లాశాననముముందు పనికిరావు. కవు డా 

శాననము ఆయన శిండవ కుమారుడును సా(మాజ్ఞియెన 

అనితల్లీ భర్యయు, శ్యాన్ర్ర పారంగతుడున్ను రసానందై కలోలు 

డును సరససాహితీ వేత యు, వినీతమూర్తి యునై న పీరభ[దొ 

'రెడ్డిపె (పవర్తి ల నున్నది. 

కుమారగిరి రత్ణ, అంగరతుకదళ నియామశకము నను 

రెండుబాధ్యతల నతేడు |ప్రమత్య్శ తతో నిర్వహిం చెననియు, | 

కుమూారగిరి హత్యతో సంబంధము కలదిని యనుమానితుడై న 

విజయుని యంగరత్కునిగ నియమించుటలో నతని బాధ్యతా 

రహితమైన (ప్రవర్త న కనిపిం చుచున్న దనియు, అందుల కతడు 
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శికారు డనియు, పక్షముదినములలో వీరభ(చారెడ్డి తన సమో 

ఛానమును నచివసమితికి సమర్పింపజాలనిచో నతడు శిత్సకు 

సిద్ధము కావలయుననియు నా దేశము. 

ఆయా బేశము నిన్హాపీ.ణ్యమైనదని నరవారివాదిం చెను 

ఇది ఘోరమని సచివసమితి ఘోవిం చెను. 

| రాజ జామాత నవమానించుట తగదని దొడ్డాంబీక 

కబురుచేసెను. 

ఆ యాదేశమునకు సా(మాజ్జిగ తన యంగకార 

మొసగనని అనితల్లి చెప్పెను, 

ఎవ శేమియ భ్యంతరము ఇెప్పినను, ఆ యాడేశ మవములు 
జకుగక, తప్పదనియు) రాజనీతి బహుకూరమెన దనియు, దా నికి 
తనవాడు పై వాడు ననుభదముండదనియు, సచిపనమితి యధ్య 

ముడుగ తనకది యనుల్లంఘనీయమనియు అల్లాడ ఉిమ్కర్ష 

ముగా బె స్పెను, 

ఆ యాబదేశ మందరికంఖు బెండపూడి యన్నయా 

మాత్య్యల శకెక్కు_వ శ్లేశముక లిగిం చెను, వీరభదారెడ్డి యలెని 

యనుంగు మిత్రము, మోదుమిక్కిలి విజయు నంగరక్షుకునిగ 

నియమించుటలో తన చాధ్యతీయు కొంత యున్నది. ఈశాన 

నము ఏర భ(దారెడ్డిపె (ప్రవరిల్లకుండ నిట్లు చేయుటయా యని 
యతడు దీర్భ ముగ నాలోచిం చెను. 

ఎంకేటి కి ప్టనమస్య నైనను అన్నయామాత్యు లిశ్లే 
పరిష్క_రించును, సచివసమితి సభ్యులందరు నతని బుద్ధిసూత్మ్ 

తను మిక్కిలి బ్లాఘింతురు మంాంగమం దల్లాడకు, పరిషా 
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లనయం దరిమే-టిలింగనకో, వ్యూహరచనలందు నరహారికి 
నతడు కుడిభుజము. నచివన సమితిసభ్యులలో నందరికంకు వయ 
స్సులో చిన్న యెనను బెండపూడి అన్నయ రోండరికంకు 

మిన్న, రాజకీయములంబేకాక సొహీతీ ప్రపంచమున గూడనతడు 

సక్యులక్రు శిరోధార్యుడు. నరసింహాభ్టు[వాసిన కాదంబరిలోని 
దోషములనుజూవిం చినదిట్ట. (క్రిఫురాంతపని చం|[ద్రతారావలిని 
తలతన్ను నూర తారావళిని (వాసిన కవికేఖరుడు. కవులలో 
కవి. పండితులలో పండితుడు. రసికలలో రసికుడు. వేదాంచు 
లలో వేదాంతి, వివేకమునకు నూక (గహ వారీణకకు బెండ 
పూడి అన్న యాజూత్యులు పెట్టినదిశేరు, అట్టి బుద్ధి కాలియే 

వహాజారమున తొలియామమును 5 సూచించు గంటలు “ఇెట్టినపు 
డాలో-చన (పారంభించి మూడవయామమునకు కూడ పరిస్తార 
మాళర్చమును కనుగోనజాలకపో౭ి ను. 

అన్నయామాత్యు లెట్లు తనయింట పరభ దా రెడ్డి పె g 

నలాడ 'సౌొననము (పవరి ల్ల కుండ జేయుట యెట్టాయని యాలో 
చించుచుండ నల్గాడ యింటిముందొక్ష ముష్టి వాడు కోతె నాడిం 

చుచు నరచుచుంచెను. ఆ యల్ల రి కల్లాడ విసిగి మొగసాల 
లోనికి రాగ నా ముష్టివాడు 'నెమ్నుదిగ  “అంగదరాయ చార 

మరఘడియలో” నవి గొణుగుచు చెకలిపోయిను. 
అనంతరము శివభక్తు డొకడుసం శేతములనుబలికియల్లా 

డతోమంతనములాడుట కాతని యభ్యంతేరమం౦దిరమున శే గెను' 
కా బిసేపములేమి** యని యల్లాడ (ప్రశ్నించెను, 
గకుమారగిరికి వాయసమందు విషముగలివి హత జేసిన 

వాడును మాపై నానాడు బాకు విసికినవాడు నొకజే! అతిని 
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జాడ యరసి బంధింపవతనని (బయత్నించు వ వంటిని, పకుగు 

చేకలవలె వాన గూఢపురువులచే దట్టముగ భల్లుకొనిన యీ 
రాజకుహే పాందవరమున వా డిన్నినాళ్ళు పట్టుబవక యుండు 

టయ్ యాశ్చర సము. 

ఆ కొంవపీటి |ప్రణిఫోట మన (పణిధి యెవరో బాసటగ 
నుండవ లను. అందువలననే వాని యాట యింతవరకును సాగి 

నది. ఇక నచటికి పోగలడు లండు. ఒకవేళ మన పొలిమేరలు 

చాటినను వాని నచట బంధించు నేర్చాటులన్నియు గావించి 

తిని. మన (పణిధులండరు న ఫమత్రులై యున్నాొరని యా వృద్ద 

గూఢకూారి చెప్పెను, 

"మరి విజయుని నంగతి ?* 

“త్రగడ్తు నిర్దోషి. కాని పరికివాడు నన అందువలన 

కనబడకుండ పారిపోయెను,” 

కఆయినచో నాయూపహా సరియెనజే ! కాని నిజమైన 
హాంతేకుడు బంధిచుడగువరకు మనము ు విజయుజే నిందితుడని 

(పకటించుచుండవ లను, అందువలన నిందితుడు స్వేచ్చగా 
సంచతించి మనచేత జిక్కు_ను.” 

కచిత్ర ము. మో యాలోచన బాగున్నది 

కంకను విశేవము లేమి ?” 

“ముఖ్య మైన సంగతి, పెదకోమటివేవము తనదై న్యమును 
పటిష్ట మొనర్ఫుచున్నాడు. మనపై దాడివెడలనుండెనని "వేగు 
వచ్చినది. తనకు సాహాయ్యముగ నై జాముల్ముల్కు_.ను రావల 
సినదిగ రాయబార మంపినట్లును తెలిసినది. రాజమ సే జాం(నవర 
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రాజ్యమును పూర్తిగ తుడిచిపెట్లి చిలుశసను[(ద్రఘమువరకు 
కొండవీటి (వపభుతశే స్థాపించునట 1” 

“అటులసా? కానిమ్ము, కాజ్క-రపరి యుద్ధమును మర 
చెను కాబోలు! మీరు "లేవు. కరాలు న రాయలరొద్దకు 
బయలుబేరుడు, వారికి నేను జాబు వాసి మిక చ్చెదను, ఇవీడు 
రాయలును, గజపతులోను మన మ్మితు్రై సారన్లు సంగతిని 
మర చెను కాబోలు అవక తే చేమ! మనలను ఈుఢి చీఫెట్లునా! 
వీనిని కాలరాచిన గోళ్లు శకేధరక కక్: యళ్లోత శతక 
ముగ హారకరిం saa పరకరువువట | Es గజ 

౧౩ 

షం] ముందుగ నూహించిన (ప్రకారము పెదకోమటివేమ 
సెన్యము, నై జాముల్ ముల్కు_ మై మై న్యము కలిసి రాజమే*ం 

న RE దండయాత్రకు బయలు జేరెను. గోదావరి! నవల 
పదిగన్రూతుల దూరమున తురుష్క ,రెడ్డి# సేనలు శిబిరములు 
వె చికొని వేచియున్న వని యల్లాడకు వేసు వచ్చెను. 

అతేడు మరియొక చేసుక. వేచియుండెను. రెండవ వేగు 

se నల్లాడ సచివసమిలిని సమా చేశ మొనర్చి, రాజ 
హీం|ద్రవరమున శేర్పడిన విప పత్క-రపరిస్థికిని వివరించి, 
య సిద్ధముచేయు న ని నగవారికిని గోదాన రినీచాటి సైన్యము 
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శత్రువులను మార్షమధ్యమునం దే యెొదుర్కొనుట కనువుగ 

రెదడువేల పడవలను సిద్ధము చేయుమని యన్నయామాత్యుల 

నా చేశిం చెను, అనంతర “మల్లాడ పీరభ(డారెడ్డిపై తీసికొనబోవు 

చర్యగురించి యో చింఫుడని' సచివసమితిని పాచ్చరిం చెను, 

గ్ర మహోయుద్దము పె పె(పస్తుతేము మనదడ్భపిని "శేంటద్రీ 

కరింపవలను గచా!.. “శత? ల సైన్యము లశ్ర్వూబది వేలున్నది. న 

ఈ యుద్దము మవ స్మామాజ్యమున కే పెద్దపరీక్ష. ఇది పూర్తి 
మొన విదప మనము పేరభ(దాెడ్డి సంగల్ యోచింతిమ నెను 

నరహరి, ఆందరును “నరహారి చెప్పినది సమంజనముగ నున్న” 

దని]. “నౌ యని యల్లాడ యూరకుండెను, 

ఆ ర్నాకియంతయు నల్లాడకు వి శాంకిలేదు. ఇరువురు 
'లేఖకల కొశేవూకు తేఖలను = చెప్పసాగాను, రాజోద్యోగులను 

విలిపించి వారి కాదేశముల నిచ్చుచుండెను. నగరపాలకుని 

రావించి యతనినో చేమియోా ముచ్చటిం చెను, కొందరితో | 

సంభావీ.౦ చను. కొందరితో మంతన మొనర్చెను. మరికొంద 

రిచ్రో మర్మ తాంగము నెజుపెను. ఇశ్లైన్ని కార్యములందు నివ 
గ్నుడై యున్నను, రెంజవవేగుకై సనిరీశ్షించుచునే యుండెను. 

వేకువజామున వేచియున్న వేగు వచ్చెను. అల్లాడ 
యభ్యర్థనను మన్నించి విజయనగర పభువై న చేవరాయలు 
న సై న్యములో కొంతభాగమును కొండవీటిపె కి పంపినా 

డనియు, ఆసై న్యము కొండవీటి రాజ్యములోని బాపట్ల మండ 
లముపె బుడి ee గొట్టుచున్న దగియు నా వేగు సాఠరాంఛముూ, 
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అల్లాడ ముఖ మానందమ.తో వెల్లి విరిసెనుం మరునొడు 
మరియొక 'వేసువచ్చెను. బాపట్ట మండలమునకు వచ్చిన యుప 
(దవమును వినీ గొతమి కవంల విడిసిన చెదకోవముటివేవు, తన 
సై న్యమును డీసికొోని బాపటకు హుటాహుటి బయలు దేరెనట. 

మన్, 

"తా నూహీంచిన శ్రైయెనదని యల్లాడ సంతోషం చెను 

"రెండురోజుల్లాగి మాడ వనాటి a "వేయిఫడ వలలో 

కర న. మిోాదపడిన రాజమహే స్త 
వరా సైన్యమును జూచి తురువ్కు_ా సైన్యము కళ వళపడెను. ఆ 
కళవళపొటునుండి తేసెకొనుభోప్రన'నే రాజమహేందవర 
మహో న్యము ముసల్మాన్ సె న్యమునుచీల్సి చెండాడసాగెను 
బ్రంకొొక జాము యుద్ధమట్టుసాగిన చో తేన సె నికులలో నగభాగ 
మెన మిగులరని భయపడి వై జాముల్ ముల్ము_ శివికములు 

వదలి ౫ సైన్యముతో పారిపోయెను, దహీ ణాపభ మున ముసల్మా 
నులను (ప్ర(పథమమున సోడించిన గౌరవము రాజమహే హీం[ద 
వరమున శావీధముగ లభిం చెను. 

డాడాపు మానము గడచినది. 
బాపట్లలోని పరిస్థితిని చక్క_దిద్దుకొని పెదకోమటి వేమ 

రాజమహేం(ద వరమువైవు మిక్కి-లి'వేగ ముతో వ చ్చుచున్నా 

15 ' 
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డని తెలిసికొని యతనిని మార్లమధ్యముననే యొదిరించుట 

కల్లాడ నిశ్సయించుక్రొ నెను. శెండువేల పడవలలో రాజము 

"హీం(దవర మహాసై న్యము గొతమినిదాటి హుటాహుటోని 
(పమయూణ మొనర్చి నోదావగి మండలమందలి (నత్తి) రా మేశ్వ 

రముకడ కొండవీటి సై న్యమును దాశెను, 

అపుడు పోశుత్రిన రెండు మహాసము[దము లొకదాని 
నొకటి 'కాకినట్టును మేకుమందర పర్గతములా పరస్ప రము 

డీకొన్నట్లును కన్పిం చెను కొన్ని తణములు సంకులసమరము 
సాగను, ఆందు వందలకొలది యోధు బిరుపతీముల మడిసిరి. 

ఇది కాదని మామిడిసింగన రాయఫనాయకతిప్పనాయకులను 
సంపదించి పెదకోమటి వేమ తన సైన్యము నంతను గారుడ 
వ్య్యూాహముగ మోపవారిం చెను. అల్లాడయు తేన సై. న్యమును 
సమికరించి బృవాదర్గ చం దాక్ళతిగ నార వార చన చేసను, 

భక్ పటహా సించానాచాది భయంకర ధ్యనులతో, 

కొట్టుడు చంపుడు నజకు డను కేకలతో, నేనుగుల ఘీంకార 
ములలో, వాయహవలతో 5 సైనికుల సింహానాదములతో 

నర్ధ చం దము వచ్చి గారుడమును దాకేను. శిరములు "జెగిన 

ముండెములతో, (వయ్య లె నశిరములతో, బాహువులు తెగిన 
శరిరములతో నాయుద్ధభూమియంతయు భయంకరము మారి 
పోయెను, కొనయూావిరితో పడియున్న సైనికుల నేనుగులు 
(వొక్కీ వేయ నాలుక్రలు బయటకు | వేలాడి ఛభయంకరరూ పము 
లతో వారు మరణించుచుండిరి. ఇవి కను, లివి చెను, లిది 
ముక్కను వివక్షత లేకుండ మొత్త మంఠతయః నెజ్జని మాంసవు 



శీ సై 
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ముద్దమై నెత్తుట దోగుచున్న వీరుల ముఖములు ఫీభత్పముగ. 
నుండెను. ఒకొ_క్క_ దంతావళము . కూలివోవుచు. చేసిన 

భయంకర ఘీంకారము లురుములవ అెనుకరవాలముల రావిడి 

వలన జనించిన నివ్పురవ్యలు తటిల్లతలవ లెను వేలసంఖ్యలో 
వచ్చిపడు చున్న శరపరంపళలు వర్షధారలవ లెను తోచి, ఆ 
సంటామము. పెనుతుపాను. వంపి ఇను. ఇ స్లైంతకోలము 
యుద్ద మొనర్శినటో బాము ఖతి కలి, ' గరుడవ్యూహమం 
దలి నాసికను. ను. వట సాకు వాద మీసళంచగాని పెదకోమటివేమ 

het ఇతి బ్రైహోంచి- యల్లాడ, నాసిక సెదిరించు 

త్ర al wand నెడిరింతునని ముందునకు 

wi Sei స నాసికను sles సామాన్యుడు 

కాదు, సింగనామాతుం డు. మామిడిసింగన యన నాక లిగొనిన 

సింహాము. బహామనీనుల్తానై. న ఫిరోజ్ పూయంతటివాని మెప్పు 

పొంది "యతని నుండి రవ్వలుపొదెగిన వీడితో మహనిస్త్రింశ 

మును బహుమతిగ బడసిన పరాక్యమశాలి యతడు. అతిని 

తాకుట యన్నచో కోరి మరణమును తెచ్చిళొనుటయే! 

కావలయునని మృత్యువునోటిలోని శవడు పోవును ? 

తాను పోవుదునని బాచయ్య ముందునకు వచ్చెను, 

బాచయ్య సింగనల వ. చూచి తీరవలయును. 

ఉన్టీ న ఖడ్డకవచాదులతో పారసీక హయముపై బాచయ్య, 

ఆపాదమస కము నుక్కుక వచము ధరించి ఖడ్డ పరశు ధనురా 

దో యుధములతో బంగరువశాదా నలంకరిం చిభ ద్రగజముసై. 

సింగనామాత్యుడు, జామున్నర కాల 'మొశరికొకరు తీసిహోశ 
ae క్ 

. 
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భయంకరముగ యద్దమొనర్సిరి. కంతలో బాచయ్య పై కి గురీ 

వరాచి సింగనామాతు(డు బాకు విసిరెను అది తగిలినవో 

బాచయ్య (పాణమును లీసి యుంజెడిది, కాని యుద్ధారంభ ము 

నుండి బాచయ్య ననుసరించి రవ్నీంచుచ్చు. పురుషు వేషములో 

యుద్ధభూమియందు సంచరించుచున్న విజయాంబిక తన డాలు 

అడ్డు పెళ్ళైను. బాకు డాలునకుతగిలి (కింద సడిపోయెను. తనను 
రథి.౦చిన జెవరా యని బాచయ;చూచి “విజయుడా!”యని 

యాళశ్స్చర్య పడెను, కాని యింతలో సింగ నామాత్యుని తాకిడి 

యెక్కు_వై యటు తిరిగను, 

అంతటి మహాయ. ద్ధమందును, రాచయ(ను విజయుడు 

రటీంచిన నంగతిని ఒక వృద్ధవీరుడు జూ" చెను. 

బాచయ్య విజృంభించి బాణవర్ష మును లెక్కి౦పక తన 

గుజ్జమును సింగనామాత్య్యని యేనుగుదరికి షర్తుగాతి ంచి తన 

నిశితఖజ్ఞ ముతో దానితొండము నొ క్క వేటున దెగగాన్లును. 

అది పోహాకారములు చేయుచు సింగనామాత్యుని (కిందపడ 

వై చెను. అతడు నృపా గోల్చోయెను. అదేనమయమున నర 
వారి రాయప నాయకుని శిరము ఖండింప, నల్లాడ ప్రళయ 

రు దునివలెశ [కవులపై చె బడీ సీరవిహార మొనర్చి € తిప్పనాయకుని 

ప్రాణములతో బంధిం చెను. 

తమ నాయకులు నువ్వురిట్టగుటతో ధృతిని గోలోయి 
ఫొండపీటెా పై న్యమ పలాయనము చిత్తగించెను. పెదకోమటి 
"వేమ యెంత (బయల్నించినను వారిలో Fe ధైర్యము నుద్దీపింప 

జేయ లేకపోయెను, ఇంక చేయున'డేమియు = "లేక తానును వారి 
ననుస రిం చెను, శిభిరములు, వాహనములు, ర చ 
— hd 
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కెచ్చుకోనిన యనంత వను స్తుసామ (గి ఏనినన్ని టోని వదలి పారి 
పోను చున్న కొొంజవీటిా సైన్యమును జూఛి రాజము హేం[దవర 

సె నికు లానందముతో జయఘోేషలు పెట్టిరి. పెదకోమటి వేమ 
సైన్యమును తరుముచు దొడ్డారెడ్డితో నై దువందలమంది 
యా క్వికులు -వెడలిరి, 

మిగిలిన రాజము హేం(ద్రవర సె సె న్యమునకు ha 

నొసగి యల్లాడ నరజారి యరియీటిలింగనాదులతో కలి 
థ|తున్రల నివీరములను బలిశీలించుటకై ఎడలెను. సై ఇ. 
లందరును గుంవులు గంపులుగ స్తిమితముగ గూర్చుండి ౮ య. ద్ద 
వి శేమములన్నూ జఇప్టకొని. యానందిం చుచుండిరి. 

సూక్యు డస్తా దిని (గుంతను. లోకమంతయు నిం దసీల 

ములు కెంపులు కలబోననట్టు రమణీయముగ నుండెను. ఆరామ 

శీయకమును కనులతో (దాగుచు, రణరంగమున కించుక్ష 

దూరమున గల సరస్సుకఊకు పోయి నిశ్చలముగ గార్చుండ 

దలచిన విజయాంబికకు శరీరము గగుర్చొడు చున టెక దివ్య 

సరము విన్పిం చె 

"భారద్యాజసగో త్రః, అ (శ్రీనాథశ రా... ఆహాంభే 

అభివాదయే” అని సంధ్యావందనమందలి సంకల్ప భాగము? 
వినిపించిన ఆ గంభీరస్వరము విజయాంబికను వార్ష పులకిత 
నొనర్సినది. 

“ఎవరు! (శ్రీనాథ మహామహులా ₹ 
నరస్సులో నొక మహా తేజస్సు. అజాను బాహుడు: జాన 

నిమోలితలోచనుడు. ప సీను గంభీర వదనుడు, 

నూన అనం. నున్న మహా హేశ్వరుడు, 



(బహ జ్ఞాన క ళానిభానమగు నా లోకేోతరమూరి క 

ఫుకుుషవేవముననున్న విజయాంబిక యంజలి ఘటిం చెను. 

సంధ్యావందనము చేసికొని ధ్యాననిమిలితములై న 

కనులుడెరచి, గట్టుపెకి వచ్చుచున్న (శ్రీనాథ కవీం[దులు 
దోయిలించి నిలావజకిన విజయాంబికను గాంచి “నమస్త 

సన్మ్హంగ కాని భవన్తు” అని యాశళీర్వదిం చెను. “ఎవరు సీను? 
యుద్ధకంరంభ మేమియు వినివీంచుటలేబేమి? అంతయు 
(ప ళాంతనిశ్శబ్దము-గ నున్నది; యుద్ద మాగినడా?” యని పరి 

సరములను బరకిళీలిం చుచు (శ్రీనాథు డామెను (ప్రక్నిం చెను, 

విజయాంవిక్ర యాక్చర్య మున కవధులు లేవు! “వమి 
యాశ్చర్య ము! ప్రికి యుద్ధపర్యవసాన మే తెలియ బేడా ? పెద 
కోమటి వేమ పరాజితుడై. పాకబోవుచున్న పుడు సంభ్యానుస్థాన 
తెల్పరుడై న తపస్సమాధిమగ్ను కై న యో వైదిక ధ్యా యుతు 
నకు వారి పలాయన సంరంభము విని పించచే లేదన్న మాట ] 
ఆహో! ఏమి మనోనిశ్చలత |! వ్మి వకా(గత 1” అని మరల 
మరల న చ్చెరువు నొందుచ్చు జరిగినదంతయు (కీనాథులప 
విజయాంచిక విన్న విం చెను. 

ఆమె మాటలు వినుచున్నస్రు డాక్ర ఏం[ద్రుల ముఖములో 
నాశ ఏర్యముని క్వేదము సంతో వము, నిర్ణ పత నొకదాని వెంట 
నొకటి కనిపిం చెను. “ఆశ్చర్యము ! పగ యణగించుట భావ్య 
మని చెప్పిన నా హీతవాక్కును పెడ చెవిని బెట్టి తాను దండ 

~~ 
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యాత్రకు బయలుదేర యిచటికి వచ్చుటయే గాక, సాహీలీనమ 

రాంగణ సార్వభౌములనుచు నన్నుకూడ తనతో పెదకోమటి 

వేమ తీసికొనివ చ్చెను, తరలించుకొని వచ్చిన వ్యకి,ని మరలిం 
చుఫొని పోవలదా?. .. మరచినాడు ...మంచిది... ఈ విధ 

మున కొండపిటిని వదలి అన్న యామాత్యూ 'లెన్నడో పంపిన 
యాహ్వానమును మన్నించు నతకాశను లభించినది. ఇదియు 

నొకందులకు మంచిబే. గెతమిాస్నా నము, భీమేశరధ్యానము 

బాగున్న డి జమకొత్రుభున్నట్లూు(్రపకాశమున నని, వురున వేష 
మున నున్న. a కుకను. గని ఉవ్రవుయా్యా! రణస్థలిని 

వశత. బంధించి మీ (వభువులకు సము 
ర్పించుకొనుట ధర్మముకదా ! 1” యని నవ్వుచు (శ్రీనాథుడ నెను 

ఉటంధించుట” యను పదమువకు నొ చ్చుకొని కలప 

రాధ నుపరాధభి మని తన నోటిని మాటి మాటికి మూసి 

కొనుచు విజయాుపషిశ యా మజోక వికి అల్లాక, పీరభదాకెడి 

అన్న యామలున్న రిబిక మునకు దాకచూకపిం జను. విజ మూంది క 

"వెనుక మహారాజువలె నడచి వచ్చుచున్న యా మహో తేజసిని 
జోడుదివింటీల వెలుగసళో జూచి యల్లాడాదు ల(ప్రమత్న ముగ 

తమతమ యాననములకుండి చేచిరి, 

ఆ మహాపురుషుని జూచి వినీ ల సె నికులు పరుగు 

వకుగున శివిరమునకు జేుకొని3, 

నీంనాథునిరూపమును జూచి విద్యుధ్ధాతము తగిలినట్లు 
వరదారెడ్డి బాచయ్య ల(ప్రతిభులై 6. "వేషమునుజూడ భోగ 
పరాయణుడు గను మా ఖుమునాదలి క జేజస్సునగాడ సిధవుభమని 
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వలెను దో చెను. వాకిరువురికి శ్లీ)నాధులు నమాధియందున్న 

మన థునివలె గనిపిం చెను. 

ముఖమున (బ్రహ్మ వర్చస్సు. 

మూరి యందు విజ్ఞానరోచిస్సు. 

చెవులకు కుండలములు, 

చేతులకు సింహాతలాటములు. 

కాలికి గండ పెంజేరము. 

ఈ రూషమునుజూచి యన్న యామాత్యులు (శ్రీనాథుని 
గురించి *శ్చంగారనై వధకర లు కవిసార్యభౌాములు నన 

(భీనాథఢులవారుకడా మీ” రనుచు చేతులుజాపి రెండడుగులు 
ముందరికి "పేసెను* 

అచేనమయమును “బహుభాపార నూ పక్రినిధులె న 

యన్నయామాత్యులు కదా మో?” రనుచు చేతులుడాపీ 

శ్రీనాథుడును ముందరికి వచ్చెను. 

రనజతయు కవితయువలె వారిరువురు నాలింగన 

'మొశక్సుకోన, నా మధుర సన్ని వేశమును గాంచి శరీరములు 

రోమాంచితములుకాగా ఏరభ (దా రెడ్డి వంటి సాహితీనంపన్ను ల 

కన్ను లానందా[(శు పూరితము లె నవి. 

అనంతర మల్లాడ, అరిమ్టిలింగన, నరహారి, వేనా 

రెడ్డి, ఏీరభ చారెడ్డి 'మొదలగుముఖ్యులను శ్రీనాథులకు అన్న 

యామాత్యులు పరిచయము చేసెను. 

“వీరా శ్రివీరభ్య డా రెడ్డి ౯ యనుచు వీరభదాగరెడ్డిని 
(పక్యేకముగ వీనాథుడ సంభావన జేసెను, 
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“మా కాటయ వేమ(పభుని కోరిక యిట్లు నెరవేరినది. 

అంతయు దై పెచ్చు మీరు మూ యావశ్వన నును మన్నించి 

రాజము హౌ౦(ద్రవరమునకు విచ్చేసి మమ్ములను నూ (ప్రజలను 

పునీతులను శేయుడని (ప్రార్థన యని యల్లాడ అంజలి దోయి 

లిం చెను. 

అల్లాడ దోసిలిని తన రెండు చేతులతో పట్టుకొని “అల్లాడ 

ప్రణా! దీనికింత (పార్ధనయేల! అశ్లు వచ్చెదను. ఈమారు 
ఫొండఏటిని వదలి రాజమ హేం[ద్రవరము వచ్చుట వా] నంతర 

మేమున్న ది? పెదకోమటివేముపభువే నన్ను వదలి వేసినాభు 

కదా?” యగాను శ్రీనాథుడు, 

ఆమాటలలో నెంత యో వేదన! ఎంత మో వ్యంగ్యము! 

వుళెంత యూ యానందము! ఇంశంతయోా నిర్ణిప్త త్ర! 

ఇన్ని భావముల నొ కేమాటలో నెట్టుకూర్చినాడా యీ 

ముహాకవ్ యని బాచయర్థ ఆశ్చర్యము చెందెను. ఈయన 

రూపమువ తెనేమాటకూడ రెండు విభిన్న మార్ల ములకు కూడలి 

యనుకొ నిను వర దారెడ్డి, 

“అనంతరము (శ్రీనాథులతో నల్లా జాదులు చేశ పరిస్థితులు, 

మాన వజీవితముగురించి యిష్టాగోప్టి. యొనరించిరి. యుద్ధములు 

సర్వదా పఠిహారణీయములనియు సమస్యల సం(_పదింపులమూల 

మున బరిహ్క-రించుకొనుట యుక్తమనియు తా నెన్నియో 

నూరులు "పెదకోమటి వేమ శేశాక, “నందికంథకటారి”ని తెచ్చు 
[6 
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టకు వెడలినపుడు చేవరకొండ। పభువునకు, కర్ణాట పభువై న 
రాయలకును హితము చెప్పితిననియ్యు మందస్మిత మొనర్చిన 
వారే కాని యుక్క_రును తన సలహాను వాటింపలేదనియు 
(శీనాథు దు'ద్వేగముతో ననెను, 

“అందును సోదరులనకుము యుద్ధము మరింత యన 
రము. హొండవీటి రెడ్డి రాజ మేమి! రాజము హేం[దవర రెడ్డి 

రాజ్య మేమి? అంతయు నాం ధమహాస్మా మాజ్య మేక దా! (ప్రభు 
వులు వేరుకావచ్చు. అవనీనాథు లవధు 'లేరృ్పరుపవచ్చు, కాన్సి 
య కేషార్యధ మహాజనులును, వారి సాహితీనంస్కృతులును, 
వారి యాణార వ్యవహారములు నవిభాజ్య ములు, అవిచ్చిన్న 

ములు. ఈ సత్యమును (ప్రభువులైన మిరు పజల కాచరణ 

రూపమున జెలియ జేయవలసి యున్నది. ఈ . యుద్ద పమాదము 

లకు తోడు కొండవీటి రాజ్య మందు ఎ వచై వ్రవభేదములుకూడ 

నున్నవి. తిక్క_యజ( బోధించిన వారివారా శేదమును,నిత్య ము 

నంధ్యావందనమందు “శివాయ విష్ణురూపాయ” యని చేయు 

సీశ్వరధ్యానమును మరచ్చి ప్రజలు శివవెవ్లవవై మమ్యము 
లతో నిత్యము తగవులాడుకొందురు. మిరాజ్యమందును విప 
రీత వై రాగ్యదృష్టియ నపరిమితశృం గార జీవనము నను తెంకు 

విభిశ్న జీవితమార్లము లుంజెనని విఠిటిని. నిజమేనా” యని 

(శీనాథు డల్లాడతో నని యన్నయామాత్యులనై వు తిరిగెను, 
అన్నయ సాభ్గిప్రాయముగ వేమారెడ్డిని బాచయ్యను 

ఇచి పిదప వరడారెడ్డిని తిలకిం చెను, మువ్వురు నవనత వధ 
నుల యాభోచఛనా నిమగ్న లై. 

| 
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(శీనాథులు తిరిగి తమ గంభీరస్యరమున “ఇవియన్నియు 
(పజల జీవితమందు తల యొత్త కూడని యనర్దములుః వీనిని 

సమూలముగ తీసివై చి వీని స్థానమున సమస్వ్యయభావనును_ 
స్ఫతిష్టంచి ప్రజలకు నిద్దష్టజీవితవిధానము నందింపవ తను. 

అందులకు మోవంటి[ ప్రభువుల శాసనములు) మం తొంగ్నవె దు 

ప్యృము నెంతయవసర మో మా వంటికవుల సంచేశమునంతియే 

యవనరము. పాలకుల పృత్య కు (ప్రభావము ఛావుకుల పరోకు 

పీభావముగో వియ్య మందినచో నిక నా చేశమునకును, ఆ 

జేశపజల వురోభివృద్ధికిని కావలసిన "దీేమియుండును?” అని 

(ాహ్మీదత్త్శ వరప)సాదుడై న యా మహాకవి మేఘము గర్జిం 

చినట్లు, సెలయేరు హాసించినట్లు, (పభంజనము ఇాసించినట్లు 

లలితగంభీరవాహ్క_లతో _ నుపనిషద్యాణివలె సుదీర్ధముగ 

భావించి, కొంతతడను దీర్హాలోచనాతత్పరుడై కనులు మూనీి 

హా సను, 

అప్పట్టున నతడు మూడవకన్ను లేని శివునివలె గన్ని" 

జను. అతనిజూచి “ఈ ఆగమజ్ఞాననిథికీ వాదయమండ 

పరమశివుడు నిక పత్య శుముకాబో”లని యన్నయామాత్యు 

లనుఖొ చెను, 

“ఈ మహాపురుషుని మాటలలో వింతమైన యాకర్ట 

ణీ కాదు. విశిష్టమైన యర్థము నున్నది” యని వేమారెడ్డి, 

అ-చయ్య, వరడారెడ్డివంటి యువకు లనుకొనిరిః 

చీఉసపాలతో నుపనివత్తులను వళ్లెవేసి, దంతము లేర్చ 
డిననాటి'కే చేదాంతమును వంటబట్టించుకొను నకాలవార్థకము 
భోగలాలసక్ళంగార విలానములే జీవిత భే యములుగా భావించు 

బాధ్య తారహిత (ప్రవర్తనము... ఈరండును పరివారణేయను 
కాగా oe మట్లై 
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లని (శీనాథుల పలుకులే కాదు. వారి రూపముకూడ ఫరోషీం 

చుచున్నది, ఏరిశరీరము గండ పెంజేరము, మహాకూర్పాసము, 

అవచి తిప్పయ్య శెట్టిగాస సమర్పించిన సుగంధ(ద్రవ్యము లతో 
నలంకృత మై యున్నను హృదయముమాత ము నదాశివునకు 

వై రాగ్యచింతనకుమాత) మే పీఠమైయున్నది. ప్రతివ్య క్కియు 
నిక్లుహీ కాముషి క భావనల నమన్యయరూపమైనచో "నెంత 

బాగుండు” నని వీరభ డ్రా రెడ్డి తలవోసెను. 

రాజమ హేంద్రూవరమునకు తమతో విచ్చేయవలసినదని 

ప్రార్థించిన యల్లాడాదులతో "ఆ శ్లువ శౌ దనుః కాని ముందుగ 
వారణాసి వెడలి విశ్వేశ్వరుని సేవించి రావలయునని హృదయ 

మారాటపడుచున్నది. అందువలన నిచటనుండి. కాళి కాపట్ట 

ణము వెడలి అచటినుండి తిరిగి వచ్చునవుడు రాజమహేంద) 
వరమునకు తప్పక రాగలొనని [శ్రీనాథుడు 'జెల్పెను. 

మరునాడు (శ్రీనాథుని నగారవముగ వారణాసికి బంపి, 

తిరిగి సైన్యముతో రాజమహేంద) వరమున కల్లాడాదులు 

బయలు డదేరుటకు నన్నా హిములొనర్భుచుండ, విడజయుని..రరూప 

ముననున్న విజయాంబీకను బంధించి “కుమారగిరిని హాత్య 

చేపినవ్య క్షిదొరి కౌనని యరచుచు వరదారెడ్డి అల్లాడనునమో 

పీం చెను. ఇంతలో “*పరోశ్లముగ నా హాత్యకు దోవాదము 

వేసిన సీవను దోొకరికినా“వని యుక వృద్ధమూర్తి చటాలున 

వచ్చి వరదారెడ్డి చేయి పట్టుకొనెను, అల్లాడ తక్క తక్కిినవా 

రందకు నేమియు నర్ధ్థముకాక విస్నితు లైరి. 

రల అ. 



టీ 
రకోటయ వేమ(ప్రభుని రాజ్యమంతయు వునక్యక పశిష్టితమై రోజు 

మె పౌ దవరప కౌకము తిరిని చిలుక ee శనయుట 

వలనను ఓడిపోయిన విరార్జున బుంగరాజాదు లే గాకో భయ 

పడి క రణుజొచ్చిన జంపదొరవంటి చిన్న సామంతులుకూడ 

లాంగి వచ్చుటవలనను, (నత్తా) రామేశర్ధర య.ద్రమందురాజ 

మ హేం(ద్రవరమున కచ్చురూపమైన విజయము ఫంతటవల 

నను, వసంతోతృనమ్లు -లాసంవక్సరము వైభవో వేతముగ 

జరు సనని పౌరులకి ఇగురు. చూ ముచుండిరి. 

ల చచ స్తతో తృపములకు ముం దల్లాడ కొన్ని రాజకీయ 
కార ప్రములందు నిమగ్న య్యెను. పెదకోమటి చేమపై రామే 

శ్రర మునందు తాను సాధించిన ఘనవిజయమును బేరానుచు 

“జిత్యానల్ప వికల్పకల్చితబలం తం చాల్చఖానుం రణే 

విం లే కృత్య సమాగతం గజపతిం కర్ణాట భూపంచకమ్ 

పాళత్వాకోమటి వేమసై న్యనికరం భూయోపిరా మేశ్వ రాత్ 

రాజ్యం రాజమ హేం[ద్రరాజ్యమక రోదల్లాడ భామోాశ రః" 

అని ఖేరుమిల్లి యందొక శౌసననము వేయిం చెను. రాణిమయెన 

అనితల్రి వేర కలువ చేరులో మరియొక శాననము(వ్రాయిం చెను. 

కుమారుడై న కుమారగిరి జన్మ డినోశ్సవసందర్భమున సీనాతో 

శాటయ వేమ్యప్రభవు తొజైేడును చివుపల మ ప 
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జానముచేయగా నిపుడా తొళేడు [గామము మాది మాది 
యని వారసులు తగవృలాడుకొనుచుండ నన్నయామాత్యులను 
బంపి తగిన వారసుల కా(గామము నిప్పిం చెను. 

అశ్లే ఏనాడో కాటయ వేమ(పభాను తేన బావమరదియు 
సప్పటి కొండవీటి (పభువునై న కుమారగిరిశేర కుమారచేవము, 
కుమారపియము, కుమార రాజుపాలళెము, కుమార రాజులంక, 
కువూరగిరిపట్టణములను కల్పించి వానిని (బాహా ఇల హార 

ములుగ పరిగణించి దానముజేయ మరల వాని నన్నిటిని రాణి 
యనితల్లి చేర (ధ్రువీకరించి ఆ యా డానపట్టముల నా యా 
(బాహ్మణ కుటుంబముల క ల్లాడ యిప్పీం చెను. 

ఒకదినమున ననితల్లి సచివనమితి 'నభ్యులతోడను, 
రాజోద్యోగులతో డను, సుర పమాఖులతోడను కాలువుతీర్చెను. 
అనితల్లి (పతిసీర వెనుక కూర్చుండెను. ఆమె రాజమహేం(ద్రవర 
స్మామౌజ్ఞమైనను సింహాసనముపై గూూర్చుండుటకు “మొదటి 
నుండియు నంగీకరించుట లేదు. అందువలన సింహాననము 
రత్నస్థగితకిరట ముమా[త ముంచిరి, న 

ఆనాడు కుమారగిరి హత్యాఫరాధము విజారింపవలసి 
యుండెను. అల్లాడ, 'వెమారెడ్డిని వీచారణాధికారిగ నియమిం 
చెను. తలారులు వర దారెడ్డిని పురుషు వేషముననున్న వీజయాం౦ 
విక్రను (వవేశ పెట్టం. మహాతేలవరి యతనిచే (బమాణము 
చేయిం చెను. తదుపరి రాయనకాడై న రాయనిబాచ డభియో ' 
గమును జదివెను. ఆ యభియోగమునకు సమాభాన మోయ ' 
వలయునని ''వేనూ రెడ్డి వరదాశెడ్డి నా'జేశించెను, 
ec 
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వరదారెడ్డి శారి తున 'వేవూ రెడ్డికి నభానము 
లకు నమస్క-రించి, “మొదటినుండి యు చేను, మాకోటుంబమును 
(వభుభ క్రితో రాజమహే హేంద్రవర (పభువులను కొలుచుచుం 
టిమి, ణేను సాలుూూ దు 'నంవత్పరనులుగ (పణిధినై సామా 

జ్య మునకు నాశ కి క్రిరొలది చీవచేయుచుంటిని. కాటయజేవు 

(ప్రభువు మరణానంతరము కుమారగిరిప్రభువున కంగరకకదళ 
నియామక నండర్వః ష్ 'నపరిచికుడగు సీ విజయుని నియ 
మింపవలఅదని pr "శాన బావయ్య మాటకీ (ప్రాధాన్య 

మిచ్చి అల్లాజ Ret “సరళ దారెడ్డి గారును విజయుని 
ee, శ్రీ _ సర ఇగ రతకోనినగ నియమించిరి. ఇప్పటి 

క వకు కకక 3 ఇవరికీని తెలియదు. బాచయ 
టా లలీయపని” పల్లీ నమ న్నుకోము, విజయుని 'ెదురుచూవులు 
tas తవవాటును జూచి యితడు కొండపిటి గూఢచారి 

యని యిప్పటికిని నే ననుకొనుచున్నా ను. తన విధిని సక్రమ 

ముగ నిర్భరి,౦పక విజయుడు తరచు అంతఃవురోద్యోగి (పత్యే 
కానుమతిని నంపాదించి నగర ములోనికి బోవుట చేనన్నియోా 

పర్యాయములు జూచితిని. కుమారగిరి హత్య జరిగిననా డంతః 

వ్ర రాధి కారి యనుమతియెన "లేకుండ ద్యార పాలకుల శన్ను 

గప్పి వెడలిపోయెను. నాటికి తిరిగి రా మేశ్వరయుద్ధమునందు 

నాకు కనిపించెను. యుద్దసమయమున కనబడితటాలునమూయ 

మయ్యె డీవాడు. కాని యనంతరము (లీనాథులవారిని జూచుచు 

నందరివలె నితడును సమ్మోహీతుడై యుండిపోయెను. అందు 

వలన నా వేతజ్యౌ-ను, ఇతడే కమారగిరివభువును వాక్యోగా 
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వించెనని.నా యభి(పాయము, వాత్వ జరిగిననాటినుండియు 

రామేశ్యరయుదము జరుగువరకు నీ విజయు జెచ్చటనుండెనో 

ఎట్టిజీవితము గడిపెనో తెలిసికొనినచో నీ పాత్యారహస్యము 
బయటపడగలొదని తెల్సి యూర కుండను, 

అనంతరము విజయుని నియూమకమందు బాచయ 

మాటకు (పాముఖ్యమునిచ్చిన సంగతి సిజమే యనియు నేటికిని 

విజయుని కులగో[(తములు తమకు తెలియవనియు వీరభ దా 
రెడ్లియు, నన్నయామాత వ్రలును సామ్య ములు చెప్పిరి. 

తేచక్షను. విజయుడు కొొండ గుదురువాడని మూత్రము తెలి 
రునషియు తక్కిన వివరములు ెలియనవనియు, అయినను 
విజయునితో తనకు గాఢపరిచయము గలదనియు .నందువలన 
విజయు డీవాత్య చేసినట్లు గాని అతని .కీవాత్యతో సంబంధ 
మున్నదనిగాన తాను విశ్వసింపజాలననియు బాఛయ్య 
సాత్యుము జెప్పెను. 

అనంతరము విచారణాధికారియెన 'వేమారెడి పురుష 
వేషముననున్న .విజమాంబికను (బన్నిం చెను. ఆ మెయేమియు 
పత్యుత్త రమియక తాను అనపరాధిననివూ[తము జెప్పి. 
పూర కుండను. 

అంతట నొశమునుసలివి యల్లాశ నభలోనికి రావిం చెను* 

ఆ వృద్దుడు సభకు నమస్మ_రించి,అవనతవదనుశు నమా 
మకుడునై న విజయుడు రా మేశ్వరయుద్దమున చబాఛయ(ను 
హీంచెను. శ్రీనాథులను మనకు _నమర్చించెను కొండవీటి . 

వణిభ్యగర్రోనరుడు, కొండపల్లి (పభోవునై న మావదాశెడ్డిగాం 
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పాలుడే పెదకోమటి వేమ యాజేశానుసారము రాజమే*ం(ద్ర 
వరము వచ్చి స్వయముగ వ్ పాత్య కావనిం చెను. అరితకుముం 

దత డల్లాడ (పభోవుశే చంపుటకు (ప్రమత్నించి విఫలుడై , 

యల్లాడ వినరిన బాకు విక్కలో గుచ్చుకొనగా గాయముతో 
కొన్ని దినములు బాధపడోనని తెల్పను. 

అతని మాటత శహవ్లూడతక్క..తక్క్ న సభ్యులందప విస్ట్తి 

తుల "యసంఖ్లాళ్టకమిన గూఢ చారిబ్బందములచే రవీ.శమైన 
శాజమహే క లేం కే సాలా డెట్టు రాగలిగను ? 

టేపు బకత ,ఇట్టుండగలీగినని కొందరు" 

తకం వృద్దుడు “ఆం తపాలుని విజయమునకు 
మన వరడాెడ్డి కొంతకారణి” మనెను, 

సభలో కలకలము బయలుదేరెను. ఈ ఆరోపణ 

యన్యాయమనియు, తాను సహింపజాలననియు తాను ప్రభు 

ఇ క్తిపరాయణుడననియు వరదారెడ్డి యర చెను, 

వృద్దుజతనిని కొరకొర జూచి "పభుళ కి యున్నదని 

యపాంకార మేకాని యందులకు తేగిన నూత్కు బుద్ధి సీక్ష లేదు. 

అదియే యా యనర్గములకు దారికీసినది. సూక్ష్మ బుద్ధి య 

యున్నచో (శ్రీనాథులకు జాబునందించుటకు - కొండవీటికి 

చెడలినవాడవ్రు వారి (ప్రణిభుల కెట్లు చిక్కి_యుందువుః వెద 

కోవుటి వేము ఆపాయముగ పలుకరించి రెండు జేలదీనారము 

లీ యనెందులకు సీక్రరింతువు ! తన రాజోదో్యోగులకు రాజ 
ప బంధువులుండిరని తన (ప్రణిధ్య(ట్రోసరుడై న 
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తం[త్రపాలుని నతని యనుచరుని బంవ్క వారిని రాజమహేం[ద 
వరము నీతో తీసికొనివచి, వారికి కావలసిన సాయములు 

చేయుచు నేల బానటగ నిలిచి యుందువు ? నీ మందబుద్ధివల 

ననే తం[త్రపాలు డిచ్చటికివచ్చి, (పణిధులకు చిక్కకుండ సీ 
ఘోరక' ్రర్యేమును 'జేసిపోయో న జను. 

వృద్దునిమాటలు వినుచున్న వర దారెడ్డికి కాలి, కింద 

భూమిక దలినట్లయ్యిను. 'తానుతప్పిద మొనర్చినట్లు (గహిం చెను, 

కాని యందులకతని మనస్ఫంగీకరింప లేదు. ఇంతకు నీ వృద్దు 

జెవరు * ఇతడు చెప్పినట్లు తేర తపాలుడు నిజముగ వ చ్చెనా 1 

తన సాహాయ్యుమును పొందిన కొండవీటిరాజోదో(గి యత 

జేనా 1వమో విజయునిరఖీ_ంచుట కీ నృద్ద్ధు డల్ల్తి నకభయేమో! 

ఆ నంగతినే వృద్ధుని వరదారెడ్డి పృచ్చిం చెను. 

క్నమారగిరిని హత్య జేసి మనరాజ్యమునుండి పారిపోవు 
చున్నతం(త్రపాలుని మూూడురోజులవిదప సరివాద్దులయొద్ద మన 
(పణిధులు బంధించిరి. అతనిచే నిజము చెప్పించుటకై మేము 

పెట్టిన హీంసలను భరి౨ప లేక రవ్వలయుంగరము నూరి (మింగి 

అతకు చనిపోయిను, మరణమునకు ముంచాతజే నాకీ వివరము 
లన్నియు జెప్పెను, అతడే (బ్రరికీయున్నచో నిది యంతయు 
నతనిచేత నే చెప్పించి యుండెడివాడ”నని ముదుసలి యనెను. 

కద్రంతకు నీ ముదుసలి యెవరు? బ్రితనిమా టలు సత్యము 
లని యెట్లు స్వీకరించుట సిని 

క యనుమానము నఫానదులశే కాదు. నా యని రేత 
యైన వేమా రెడ్డికిని కలిగను. నభ లోకలకలము బయలు' దేరాను, 
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రాక నిర్ణయ మెనగాని యితేని సాత్యుమును (బమా 
అముగ స్వీశరించుటకు “వీలులేదని వేమారెడ్డి (పకటిం చెను. 

“అన్రను, ,.ఈ వృద్ధు జెవరు!., బని కీ విషయము 
లన్నియు సెట్లు తెలిసినవి ఆని సభానదులు [ప్రశ్నింపసాగిరి, 
ఆ వృద్దమారి, యల్లాడ ముఖము జూ చెను, 

“ఇతజే కొండవీటి తంత్రషాలుడేమో!” యని సభలోని 
"రాచోదో6గి మొక డరవెనుం సభలో శలకలము బయలు 

చేరను. ఇక .లాభములేదని యల్లాడ లేచెను. సభ యంతయు 

నిశ్శబ్ల మావహిం చెను... 

"ప శపేరన కీట యనుమాూనము! పీరు నునరాజ 
మునకు ఇక'మకో. కీరటోజాకు. పేరి సావోయ్యము.. "లేకపోయి 
న చో రాజము హేం ద్రవర పునః ప్రతిష్టాపన జరిగియుతడెడిది కాదు. 
కుక యాలోచన వలననే నరవార్సి అన్నయామాత్యులు భీ మే 
ఫ్ర ఏ రోలయమున డాగుకొనిన యన్న చేవచోడను బంధింప 

౫లిగిరి, ఏరి రాయబారముల ఫలికముగ నే మనకు కర్తాటచేవ 
£9 

రాయల తోడను, గజపతుల తోడను విడదీయరాని స్నేహ 

మేర్చడి రాజ్యసుస్థిరతే యేర్చడినది. ఈ మహానుభావుని పణిధి 

ఇన పుణ్యము వలననే రాయలు బాపట్లపై దండెత్తుటయు, మన 

“రాజ్యమునకు మహ్మ ప్రమాదము తప్పుటయ్యు బాపట్ల వెడలివచ్చి 

౭స్పిన పెదకోమటి వేమ సెన్యమును జయించి రశామేక 

యూుద్ధముతో రాజమహేంద్రవర స్మామాజ్యమునకు సంవూర్మ 
మైన ్ సుస్థిరతకలుగుటయు సంభవించినది. ఈయన పరిశోధన 

భలితముగనే నిగూఢముగ నిలిచిపోయిన కుమారగిరి ప్రభుని 
ల ఇక జాను ా ాాన్లానో 
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పాత్యారహస్యము వెల్ల డె నేరస్థుడు పట్టుబడి మరణించుట 
జరిగినది. వీరిని మిరు జంగవముబేవరవేషమున జూచి యుండ 
వచ్చును. ముష్ట్రివానిగ, విృపవినోదిగ, విదూవకునిగ విచి శ 
వేవధారిగ నెన్నియో రూపములను మోకు (ప్రత్యతమగుచు, 
మో నడుచు శ తువులనడువు గూడ సమా నముగ సంచరింప 

గల (పజ్ఞాధురంధరులు పీకు. వీ రెవరో కాదు. మన (ప్రణధి 
నాయకులగు సూరన్న రెడ్డి శారు, దురదృష్టవశ మున నొక రా(తి 
వీరి గృహాము దగ్గమై ఆమంటలలో పీ9 సతీమణి మరణింప 
"దేశపాతమునుకోరి శ త్రువులయాద్ధత్యమును గమనించి నా 
కోరికను మన్నించి తాను నా. మంటల 5 'హుతిమయైనట్లు లోక 
మును నమ్నించి జేటివరకు నజ్ఞాతముననుండి రాజమేంద 
వరసా మాజ్య సుస్థిరత మునకు, వునప్రతిస్టాపనకు నెన శేని 
వోపహాద మొనర్చిొరని తెల్పి యల్లాడ కూరుచుండెను. 

సభలోనివారెవ(రికిని నోటమాట లేదు. అందరి కనుల 
లోను అశ్చర్య మే 1 అందరి ముఖములలోను ఆనందమే ! 

. అల్లాడ మాటలువిని సంతోవ సం ఛ్రమాశ్చర్యము 
లతో “పెదనాన్న గారూ 1” అని సభాసలియతయు మాప 
మో/గునట్లర చివది విజయాంబిక, 

సూరన్న కెడ్డి ళోపాటు సభ్యు లందరును పురుష. వేవమున 
నున్న విజయా-బికవై వు విషయముతో జూచిరి. తన చుట్టును 
గల వ్యక్తు లనుగాస్కి వారె మనోభావములనుగాని, స భామా 

దలను గాని నరకుగానక హార్ష పులకిత స్వాంతమొ కనులు 
శెం౦డును చెకుునులు కాగా వేతులుజూవీ సూరన్న రెడి దగ్గరకు 
పరుగిడుచు “నేను ! పెదనాన్నగారూ!.,. జీను. వీజయాంది 
we rr శా 
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కను. నన్ను గుర్తుపట్ట లేదా!” యని నిజనూంనిక యతనిని 

సషోావిం చెను. 

సూరన్న రెడ్డి మూాన్న్చడి, తిరిగి విఘటిక కాలములో 

తేరుకొని “సీవాశలీ! ఈ వురుషచేవ మేమి? గొంషవీటినుండి 
ఎపుడు వచ్చిఫివి? మ్ నాన్నను అమ్మను నిష్భంధించినపుడు 
నిన్ను కూడ జఇెదకోవుటి వేమ నృప నిగ్బంభేమున నుంచ 

చేదా?” యనుచు నాలింగన 'మొనర్చుకొని నూప్యాయ ముగ 
తల నిమురుచు' కనుల నీకుపెట్టుకొనెను, 

ఈను స్నభాస్తర్వ ంధమునుండి తప్పించుకొని వురుష 

చేషమునగ్రాజమోక్-0దవరము వచ్చిన ది మొడలు నాటివర 

రును. వడేవశీశు వల్ల య్నా టిని "సం గజాముగ డెల్సి, పెదతం( డి 

గఅతాకాన తంలాన్ని స్కో. వెక్కీ. యేడ్చినది విజ మూంబిక. 

“విజ యుడును విజ మాంవికయు నొక్క_ రేశా!” యని 

యూాశ్చరషిపడినది ఒక్క_బాచయ్య యేకాదా_ అల్లాడ, వరదా 

రెడ్డ, అన్నయామాక్యాాది స ME se న చ్చెరువు నందిరి, 

తెలియక చేసినను వర డారెడ్డి రాజ దోహానేంము చేసి 

నక్లైయని వేమారెడ్డి ని నిర్ణయిం చెను శాని క్రిత మాఛితను 

దయ చేయవలసినదిగ బాచయ్య (పభుత్వమును "వేడుకొనెను, 

"రా మేశ్వర యుద్ధముళో బాటు పలుయ.ద్ధములందు వీరోచిత 

ముగ బోరి దేశమునకు తపతప నతని యభ్యర్థనను 

మన్నించి వరదా రెడ్డిని తమిందుటయేగాళ. పికె డైన బాచ 

య్యను చమూపకిగ సి చుమించి టక. సామా) 

జ్రియెన య నికలి (ప్రకటించెను, 
జ. గ 



134 పఏీజయారబీ ళీ 

ఆ (పకటన వినిన బాచయ్యకు తండి జ వ్రీకీవ చ్చెను, 

గంగాశెడ్డి ఆహవమల్ల యను బిరుదును పొందెను; పాంజెనే 

గాని చయూపతి కాజాలకపోయెను ఆ గౌరవము తనకుమారు 

డైన బాచయ్యకు లభించినవో జూచి యానందింపవలెనని 

వాపమా పిత్ఫహృదయ మువ్విళ్ళూరినది. 

నేడు బాచయ్య చమూపతి మైనాడు. 

కాని అది చూచి యాశందించుటకు గంగాగెడ్డి చేడు. 

బాచయ్యా కను ల్మశుపూరితము లయ్యెను = ఆది చూచి విజ 

యాంబిక కళవళపడి యతనిని సమీపిం చెను. ఆమెను జూచి 

కాచఛయ్య కనులు తుడు చుకొని గాంభీర్యము వహిం చెను. 
నభాస్థలినిపిడి "వెలుపలకు వచ్చిన పిదప పళ్చాత్తాప 

ముళో వరదారెడ్డి “విజయాంబికా!... నీ యుత్తమ (పవర్శ 
నను గహింపజాలక దుర్భావమ లతో పాప మొనర్చితిని. 
ఆందులకు సలితముగ శ్యామలాంబను పోగొట్టకాంటిని. నాకు 
భయపడి యామె చంపుడుగుడిలో (బాణములు పోగొట్టుకొని 

నది. రక్నసిక మైన యామె లీలాంశుకమునుజ్జాపకచివ్నా ముగ 
డాచుకొన్నాను” అనను, 

"కాదు, ఆమె చనిపోలేదు. చంవుడిగుడిలో నామె ' 
చాకుతో పొడుచుకొనుచుండ, నే నామెను రశ్షీంచితిని. రక 
సిక మైన లీలాంశుక మచట పడిపోయినది కాబోలు. తపు 
మాత /ము వారివారాంబ యంతప్రురమున నాతో నురథ్రీత 
నుగ నున్నది” యని విజయాంబిక తెల్నిను, 
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అమె మాటలు వరదారెడ్డి చెన్రల కమృతసేచనము 

లయను. ఛ్యామలాంబనుచూడవ లెనని యత డా రాటపజెనుం 

విజయాంబిక బాచయ్యవైవు తిరిగి యించుక మంద 
పోనముతో “మారువేవముతో మోసగించితినని కోపమా?” 
య'నసనను, అందులకు బాచయ్య నవమ “కాంజవీటి దానవు 

కొొండగుదురువాడనని కొండంత యసత్య మా డితివి. నీకు తగిన 
దండన విధింపవలె”న నను. ఆతని మాటలు వినిన విజయాంబిక 

హృదయమున వేయి పీణిలు (మోగినవి శనులలో కోటి 
మల్లెలు విరిసినవ్స్ 

రో 
సి నుపకంపరల యనంతర మే కెంచిన వనంతబుతు 

నున్క రాజమహేం్మదవర [ప్రజలు చైత్రశుద్ధ త)యోదశినుండి 
మహో తావాముతో నసంతోత్సవములు జరువుకొనసాగిరి, 

గృపహాస్థుల యించ్షయందలి, విలాసోడ్యాన వనముల 

లోని సురపొన్నలు, సంపెగలు పూచి పథికలకు తమసువానన 
లువాయనముగ సమర్పించు చుండెను. గాలి యందు కుసుమ 

విసరము దట్టముగ వ్యాపిం చెను. ఉదారనవనము లన్నియు 

తుమ్ముదల యుంకారములతో  శుకశారికల _ సల్గాపములతో 
పుంస్కోకిలల కోమల కంఠధ్యనులతోో పృకిధ్యనించుచు వసం 

తుని మాగనునము నెలు గెప్స్ వాటు చుండెను, 



1$3 పంతుల: 

బ్రంతవరకును వేదాంతధోరణి యలవరచుకొనిన వేమా 

రెడ్డి బాచయ్యాది యువకులకు, పూర్యమువలెగాక యీవసం 

తమున కినలయములు, నవకుసుమములు, పూటబేనియలు నూ 

'త్నానందమును కల్పించి మధురభావనలు రేపు చుండెను. చిత్ర 
మేమన వరదారెడ్డి కీ వసంతము గంభీరముగ కానిపింపదొడ 

ఇను, తమలో వచ్చిన యో మార్పులను గురించి ముచ్చ 

టించుషొని,వినప నవ్వుకొని వేమారెడ్డి వరదారెడ్డి బాచయయ్యలు 

తమలో నై హికద్మష్ట గలవారికి కొంచె మానువ్మిక చింత 

నయు, వైరాగ్య భావములు గలవారికి అనురాగద్భవీ యు 

నేర్చడుటకు నై హికామువ్మీక జీవనిములను తనలో సమన్వ 
యము చేసికొనిన |క్రీనాథుల . దర్శనపభావము కొంతవరకు 

కారణమైయుం౭డునని తలపోసిరి, తదనుగుణముగా 'వేమాెడ్డికి 

కనులుమూసినను కెరచినను హహారాంబ రూపమే న 

రించుచుండెను. అశ బాచయ్య యూ హాలన్ని యు విజయాం 

చికవె సే 

వసంతోత్సవములు (పారంభ మైన వానరమున నంతః 

పుర (స్త్రీలును 'రాజబంధువులును గోదావరికి దానదాసనీజన 

ముతో స్నానార్థ మేగి యూ శేగింపుతో దిరిగివచ్చిరి. తదుపరి 

యశోకవృకు పీతిషాపన జరిగెను. అయశోకమునువీరభ[ దా 
"రెడ్డియు ననితల్లి యు బూజించిరి 

వీదప కామ బేవ, వా ఘ్ను శరర, శివ, వసంతాహరోగణ 

పగిస్టాపనజరి గను, కర్ఫూరాగుగు కుంకుమలతో నా 'జేవతల 
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నల్లాడ SER (పముఖులును సేవించి పూజించిరి, 
నగరునందలి పుణ్య(ప్రీలు తమతమ భర్తలకు గాళ్ళీ రాంగ 

రాగములను ముత్యములను భూమణము లను బహుమచతులుగ 

నొ'సంగిరి. అవివాహీతలై న యువతులు చి(తవర్ల సౌగంధికజల 

మును (వావీ) వరుసమయెన పురుములసె జిలుకరించిరి. వారి 

హరాంబ చల్లిన వస ంతము వేమారెడ్డిమోదను, విజ యూంవిక 

చిలుకరించిన "పన్నీరు బాచయ్య మీదను పడిన సంగతి అనితల్ని 

వీరభ చారెడివంటి వయస్టుల కే కాక అల్లాడు దొడ్డాంచిక వంటి 

పృద్దులకును. శడెలిసినది, తన (పథమపు త్రిక యల్లాడ రెండవ 

కుమారుని 'వివావామాణెను. కనుక తన రెండవకొమారె, 

ఆయన వెద్దకుమారుని వివాహామాడినచో నసంగతముగ 

నుండునని దొడ్డాంచిక మొదట నంచేహీంచినను పిదప వారిరు 

వురికి నిష్టమైనవో తా నభ్యంతరము 'దెలుపుట యేమి సమం 
జసమసని యూరకుండెను, 

సాయంకాల మేర్చాకైన సభయందు వివిధసం గామ 

ములలో శ్రర $ థె ర్యములను (బదర్శించిన పీఠ వరులకు గౌరవ 

(పదానములు జరిగను. శొందరకు వికరుదుకుక్కె_ములు, కొంద 

రకు బికుదుగొడుగులు లభిం చెను. అత్యున్నతగొారవము లభిం 

చినది బాచయ్యశే ! తాను మున్ను (పకటించిన విధమున 
సా(మౌాజ్ఞి మొన యనితల్లి యతనికి కచముూపతి” ప పదవిని చ్చెను. 

ఆమె యశభీష్టము ననుసరించి యల్లాడ వేముస'ల్లెగా్గమమాఃనత 
నికి దానవిక )యాది స్వత ములతో శాసనము (వాయించి 
యిచ్చెను, నూరన్న రెడ్డికి నచివనమితిలో సభ్యత్వమునిచ్చి 

గారవించెను, పండితులకు కర్ఫూర తాంభబూలముఖు, భూారిదశ్ల్స్ 

I$ 
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ణలు లభిం చెను. పరిచారకులకు సురయు, మృష్టాన్న భోజన 
మును లభిం చెను. 

సాయంసమయమందు నగరున నెచట జూచినను క్రీడా 
వినోదములే ! సృలిజూదము, కుంబెన గోరంటలుు చాగుడు 
మూతలు, ఓమునగుంటలు నెవరి యభిరుచికి తగినట్టు వారాడు 

హొనుచు నానండించుచుండిరి. 

ఒళచో (ప్రీ వురుములు మహోనందముతో వనంతము 

నొాండెరులపై జల్హుకొొను చుండిరి. నమొపమున పవిజయాంవిక్త 

చోద్యముజూచుచు విలిచియుండ, బాచయ్య యామెను నమి 

వించి “వసంతము జల్థుదునా థ్ యని రహస్యముగ నాము 

చెవిలో ననెను, విజ మాంబిక్ ఆ మాటలకు పులకించి వెంటనే 

కోపము నటించుచు “ననుజ్ఞ తీసిక్రొనియా జల్లుట 1” యని 
ముదలకిం చెను. ఆమె ఛావమును (గహించి పన్నీటిలో గంధ 

సొర సంకుమవములు ఫునుగు కర్పూరములు గలిపిన వనం 

తము నామెసె జల్లెను, విజయాంవిక్ష నవ్వెను. బాచయ్యయు 

నవ్వును. 

ఆము సూరన్న రెడ్డగారింటికి వెడలిపోయిను. బాచయ్య 

విజయాంవికను గురించియే యాలోచించెను. “ఈను యన 

గుంఠనము తాల్పదు. గృహాముపీడి యిటునటు నతయాడు 
టకు జంకదు. సం పదాయపరు'లై న కొందరు భాందసులకిది 
విపరీతముగ గనిపించును. కాని యీమె కిదియీ యంనగము, 
"పకటిలోని పారిజాతములు కొందకు పేల నాదో ఫొందరడవి 
యందలి కొండమల్లైలు”. 

ఆ వ్రిట్టు తలబోసి బాచయ్య చీకటిపడుచున్నదని గృవా 
“యున్లకు మర లెను, i 
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మార్గమధ్యమున నొళచో మార్ష నాట్య(పదర్శనము 
జకుగుచుంజెను అచట శివుని తాండవము పార్వతి లాస్యము 
నతిలోకమనోవారముగ (బదర్శించుచుండి ర. 

వమరియొక-వో డేశినాట్యము (పదర్శిత మగుచుండెను. 

గొండ్లచిందు, చేరణి, కోలాటములను కొందరు యువతులు 
కాంచీనూప్రర కంకణ ఫ్యనులు తశాళమువేయ నందముగ 
నాడిరి. ఏనిని జూచి వాల్లీ సము, పారశీకనర్నన కావడీచిం 
దులు, ఫుహప్పగంధథి కా నృత్యముబును వీకీంచి గృహోన్ముఖుడు 
కానున్న బాచయ్యకు అన్న యామాతు లెనురై రాచనగరు 

లోనికి రమ ని తనతో రీసికొనిపోయిను. 

. అచటకు నృత్యములు జకుగుచుండెను. కాని ఆ నృత 
ములికి కోకా, న్ర్రీయుముగ |బ్రవర్నితములగుచుండెను. మతంగుని 
శాస్త్రమును, భరత శాన్ర్రమును, నంది కేశ్యరమత మును 
బాటించి యచటి నటులు నృత్య మొనక్సు చుండిరి, 

నృత్య (ప్రదర్శనా నంతరము రా చనగరులోని సభా(ప్రాం 

గణమున శ్రీవల్లభ, సరస్వతి భట్టు, నరసింహాభట్టు, .వై కంఠ 
భ్ ఖు కండదాయభ ట్టువంటి పండీత(పకాండులకునుు చీవలంక 

కొమ్మన | తివు రాంత కాదికవిశిఖాయణులకునుశివ దేశికృుగౌత మ 
జోేవి, సోమనాథభ ట్లాది సంగీతవిద్యాంసులకును సన్మానములు 
జరిగను. పౌరాణిక జ్యాతిపిక చి(త్రికారులకున్కు వేత్రహస, 
చావారెక, దార్చిర పాలక, సూత్య మాగధ్క స్తు తిపాఠక్క చెతా 

భిక, అంగరతు కాది పరివారమునకును, 'దేవతార్చక్క మాలా 

కారకు పరిమళ కారకాది పరిజనమునకును సముచితరీతిని జహు 

మతులు - లభిం చెను. 
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అంత నాటి వనంతోత్సవములు ముగి సినవనియు నికే 
యింక నెనిమిదిదినమ' లు జరుగుననియురాజ(పకటనవెలువడె డెను, 

రాజము హేందవర రనజ్జులు నాటి వస నంత-వై భవమును 

వాదయములందు నింస్రకొనుచు నింగ్ల కేగిరి. 

wre! orm 

ae] 

వస త పంచమి ! 

శేపటితో వసంత నవ రాత్రులు పూర్తియగును, 

నేడే (శ్రీనాథకవిసార్యభాములు తన వారణాసి యా తను 
పూరి, జేసికొని రాజము హేం[ దవరము విచ్చేయురోజు | 

"వేకువనే పన్నీటి కలియంపి జల్లీ , వీధులందు ముత్యాల 

ముగ్గులు పచరించ్చి మార్లమధ్యమున నెడనెడ మామిడితోర 
న. ముతా(లవేరులను కట్టి మార్లనులందు సేసలుచల్లీ 
రాజమ హేం[దవరమును జే వే్యదనగరివలె నలంకరించుటతో 
సాందర్య మంతయు నూళకచో జేక్చినట్టుకు (శ్రీలన్ని యు రూపు 
చాల్చినట్లు నా మహోపట్టణము శోభిల్తుచుండె డెను. 

పువ్పములు, క పోరములు చేతబట్టుకొని కవిం 
(దులకు స్వాగతము నిచ్చుటకై పెరు లెల్ల రు రాజమార్లమున 
కిరు'వై పుల బాడులుతీర్చి నిలు చుండిరి. (పముఖునై న యల్లాడ, 
ఆర యేటి లింగన, వీరభ దా రెడ్డి, వేమా రెడ్డి, అన్న యామా 
తులు భ్ [దగజములపై నను దొడ్డారెడ్డి “వేమా"డ్డి బాన 

-f 
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య్యాది ముఖ్యు లుత్త మూాశ ములా సె నను, శివలెంక కొమ్మ 

నాదికవులు పల్ల కీలలోను, నగరుచాటే పాలిమేరల చెంతకు 

ఎదురు వెళ్ళి (శీనాథునికి స్వాగతము చెప్పుట కె కచియుండిరి. 

వారికం'బ రెండుయోాజనములదూరము ముందుగ సము బేగ్ 

కపీం దులను సగౌరవముగ తీసికొనివచ్చుటకై_ యల్లాడ ఏబది 

మంది శ్యే'తాళ్వ్యారూఢులన్ను పదిమంది వ-దివమూగధులనుు 

పదునై దుగుకు సేవకులను, జెండిన్బు కితో నిరువదిముంది 

oe జోడుదివిటీలను గతరా(త్రియే సం పెను 

వ సామాన్యునివరకు రాజను హౌం 

(దవర ప; యు చేయికన్ను లతో (గ్రీరాథులరాకకై 

యు డుపుకుప శతఆడ 'ఛోందనులై న యే పదునైడుగురు 

పండిఈతో.(వ్రజల సంతోవమున "హాలుపంచుకొనలేక విము 

- శూూలై యుండిరి. 

ఇంతలో సుదూరమున ఇల్ల కిబోయీల కంక సరం యులు 

కునన య్యును. ఉటారిబయట వేచియున్న యల్లాడొది, పమ ఘులం 

దరు గెరవసూచకముగ తమతమ వాహానములనుండి దిగు 

చుండు కాలక్రీయందు తన్నా(శ్రయిం చెన పదిమంది నూతనళి మ్య 

లును, అల్లాడ పంపిన పరివారజనమును, తనను కొలిచివచ్చు 

చుండ జోడుదివిటీల వెలుగులో వై భవముగ (క నాథమహోకవి 

వెండిపల్ల కిలో వేంచేసెను, 

“అందుండి దంతపు పావలు, గండపెండెరము, పట్టు 

కీ-తాంబరము, బంగారు కాళ్మీరఫువలిపము: సింహతలాట 

ములు, బంగరుతీగతొోనల్లిన రుద్రాక్షలు, ధవళరో చిన్సులు 

“వలయించు భ స్స! తిపుం(డములతో జ్యోతిర్మయ మైన సాహితీ 

మూరి య వరోహపీం చెను. 
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అభివాద మొనర్చిన యల్లాడ యరియీటిలింగనలక్ష 
(పత్యభివాద మొనర్చి, అంజలి ఘటించిన వ్ రభ (౬ రెడ్డిని సంభా 

వించి నమస్కరించిన శివ లెంకకొమ్మా నను కుశలమడీగి, శ్రీనా 
థుక్కు బెండపూడి అన్నయామాత్యుల నాదర పూర్వకముగ 
నాలింగన మొన ర్స్చెను. 

అర ర్చృష్టినాద్య ములిచ్చి, పట్టువన్ర్రము నమర్పించి మహ 

కవిని తెల్ల మను చె నెక్మి_ంచి సురమంతయు నూశేగించిం. 
అటూ శేసచుంజ రాజమార్లమున కిటునటునున న్న సౌధోపం 
భఛాగములనుండి వుష్పవర్షము శే నసలజల్లు (శ్రీనాథుని వై పె గురి 
“ఇను. మార్ల మున బర చిన పట్టున వ్ర ముల వై ఖీనాథు డధిరో 
పించిన ఛద్రగజము నుందునడువు, వెనుక [పముఖులందరు 
తవు వావానముల నధిరోహిఎచి యూ లేగింపువందు కాలా 
నిరి. (శ్రీనాథులవై క జల్లిన పుహ్పముల సుప్పొడి యాశకాశమ్లు 
వరకు వ్యాపించి గాలి నుగంధముతో ని నిండిపోయను, 

ఆ యూ శేగింపు మహా వె వైభవమును గాంచి యల్లాడ 
(ప్రభువు వార్ష ఫపులకితస్వాంతుడై , , గతించిన కాటయ చేను ప్రభు 
వును తలచుకొని య శ్రుపూరితనయనుడ “కాటయ వేమ 
(పభూ! నీకోరిక యిట్లు తీరినదయ్యా మరి రి [౫ యని గద్దదస్యుర 
మున న్వగతముగా ననుకొనవలసిన మాటలను (బకాశముగా 
ననెను. 

(లీనాథులును “పిరికి నాయంజెంత (ప్రత్య యమున్న ది ! | 
నేటికిగాని ఏరి యాతిథ(ః మును స్వీకరించు నవ కాళము ప రుడు నాకు ర్ లిగించ లేదు, ఫొంజవపీటిలో నేకాదు_రాజమహే 
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(ద్రవరమునను కనుల కింతటి మర్యాద కలదన్న మాట! ఏ8 దొక్ష 

ఏధమగు మర్యాద, ఇదియు నానందహేతువుగనే యున్న”దని 
సంత్భపి చెంజను, 

(శీనాథులకు విడిది యన్నయా మూత్యులయింట నేర్చా 
టయ్యెను, భోజశానంతరము తనయింట జరుగు సాహిత 

సభకు విచ్చేయవలసినదిగ నెల్లరను బెండపూడి అన్నయ 
యాపహ్వోసిం చెను. 

మణిస్థ గితకుడ శ్రములుగల వ శాలమైనస్టలమున సాహిత్య 

సభ యే ర్పాటయ్యిను, స భాస్థలియంతయు నెట్డని మామిడి 

చిగురులతో డను, లెల్ల బి ముత్యాలవేరులతోడను, పచ్చని 

యరటిన్న ంభములతో డను నయ నపర్వముగ నలంకృతమ 

య్యెను. సభ నుశేశించియున్న రింకు సీంహాసనములలోనొక్త 

దాసిపె బెండపూడి అన్నయామాత్యులుకు, రెండవదాని పె 

భువి కవతరించిన చేవేందునివల | శ్రీనాథకవిసార్భభామ ల 

నాసీను'లా యుండిరి. పలనాటివీరులఫెరువ మాయన కనులలో 

ప్రతిఫలించుచుండెను. నివభేశుని |ప్రజ్ఞావెభ వము సువిశాల 
మైన 'ఖాొలమున వెలుగొందు చుండెను. 

అన్నయ (శీనాథులకు దఖీణవార శ్రి మున భాట్ట(వభాకర 

ప్రస్థానసం'వెద్యు లై న యాద్దండపం డితులు కూరుచుండి ర. ఫణి 

భాప్పిత్రే భాహ్యుపక్కి-కా భావజులగు నుత్త మ పగల్ఫులు వామ 

పార్భషమున నుపపిష్ట్యులెరి. కణభుబ్మత(గ్రంథగూ థార్థవిదులై న 

బహు శుతసంపన్ను లొకవంకను, వేదాంత వాసనావి(శౌంతే 

వ నయజుతె న యుపసీషత్ త జా లింకొకవంక్ర నానను బై 
9 ద రస he tae WE 
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యుండిరి, ఉభయ భాపాకపీశ(రులు వారి చెంత కూర్చుండిరి, 
నమోపమున వేళ ప్ట్రలును విరభటులును సేవించుచు నిలువబడిరి, 

సుదూరముగ కూరుచుండి శెప్పవాల్చకుండ శ్రీనాథుని 
జూచుచున్న బాచయ్య, ఈయన బాహ్యా వేషమునకు నాంతర 
రూపమునకు నమన్యయమెట్టు సాధ్యమా యని యోచించు 
చుండెను. అనితల్లి యొద్దనుండి [శీనాథులకు సాధికారిక మెన 
యాహ్యానమును దీసికొనివచ్చిన దొడ్డారెడ్డి శ్రీనాథు నికినమిప 
ముననున్న యాసనము పై కూర్వ్పుండెనుం 

గడియన్నర కాలము నీంనాథులు క విత్యమును గురిం 
చియు రనమునుగూర్చియు, కవి[త్రయమువారి మహోదాత్త, 
కవిళా(ప్రౌఢథిమను గుకించియు కవి వివిధాస్థానముల కేగి జయ 
ధాటి యొనర్పవలసిన యవనరము గురించియు ననర్షళముగ 
నుపన్యసింశాను, తేనెలు ప్రవహించినట్లు అమృతము వర్షించి 
నట్లు సాగిన యా గంభీర వాగై (భవమునం దోలలాడిన 
సభ్యులు రనానందై క లోలురై మవోనందము నొందిరి. 

పిమ్మట అన్నయామాత్యులు లేచి (భీనాథులకు నమస్క_ 
రించి కర్పూర తాంబూల జాంబూనడాంబరాభ్రరణములొాసగి 
ధీరవాక్కులతో కక్లీనాథసుకవీ ! మిరలు హార్గ నైమధాది 
కావ్యములు రచించినారలు. అఖలపురాణ _ వీద్యాగమములు 
సెవళోమటివేమకు వినిపించినారలు. దిశాంగణములందు మో 

"శీర కర్చూరమువలె వ్యాపించినది. పాకనాటింటివారగుట చే 
నాకు మోరు బంధువులు కూడను, నాక క అతివాందుట తక్క. 
చోక్కిన సహ్మసంకానములును లభించినవి, స్మ్కాందపురాణ 
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దుందలి భీ మేశ్యర మాహాత్మ్యమును (బబంధముగ విరచించి 

సాకు కృతి యోయ వేజెద” నని అంజలి ఘటించి (ప్రార్థించెను, 

సభయందు నిశ్శబ్ద మావరించెను. రెండు తణములు 

(శ్రీశాథులు కనులు మూస%అకొని, సహృద యుస్టుడెన భీమేశ్వరుని 

ధ్యానించి, దకూ రానుమువెవలి భీ మేళ్యరుని శీవించి వచ్చిన 

వీదప (గ్రంథరచన (పారంభింపవచ్చునని నిశ్చయించి రిరంశంప 

మొనర్చి కనులు 'బెర చి చిరునవ్వు నవ్వి తన యంగీ కారమును 

'డెల్పెను, 

వంటనే దిక్కులు మా(ర్కోగునట్లు “లాయ వేశా 

భుజంగ బెండపూడి యన్నయానూత్యులకు జ! కవిసార్య 

భోమ (శ్రీనాథనుషోకవికి జై” యనుచు సదస్యులు జయజయ 

- తిరిగి సభయంక్రయు నిశ్శబ్ద మయ్యెను. 

శ్రీనాథులు లేచి తన..మనోహార దివ్యగంభీరస్వరమున 
ఆ న్రీస చగంధసార పరొపేక సమంచిత సాయక(ప్రయో 

గస మహాపుర(త్రయు. డహార్య ధనుర్ధరూ డర్క_కోటిదీ 

పిస వసీయపి[గ్రహుడు శీమయదేవుడు దతువాటి కా 

వాస్సుడు (పోచుంగావుత(ధ్రువంబు గచేవయయన్న ధీమణిన్ షు 

అనుచు నాశీర్వాద పద్యమును జడివి వుప్పాతతల నన్నయ 

శిరస్సున జల్లి తనయానననము-ప్రై గూర్పుంజెను. 

అనంతర మనితల్లి పంపిన రాజమహేం[దవర (పభుళ్యా 

పీోంనమును దొడ్డారెడ్డి (భీనాథులకు సమర్చిం చెను, ఆయా
హ్యా 

నమునకు (శ్రీనాథులు తన యంగీకారమును సగొరనముగ 

'జలియ బర చెను, ః || 
He 
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ఆ సాయంత్రము దొడ్డారెడ్డ శ్వేతాశ గమును నడిపించు 

కొనుచు ముందునడువ నిరువది మంది యాశ్వికులు తవ్వ 
యశ్యములను నడేవించుకొనుచు నిరుశిలంకుల పరివేష్టించి 

నడచుచుండ్కృ వందమంది భటులు కొలిచి తన ననుసరింప్ప 

కొవ్వు నాదికవులతోడను అన్నయాది ముఖ్యులతో డను కలిసి 
నెల్ల గొడుగు నీడను, సమస రాజమర్యాదలతోడను (శ్రీనాథ 
మహాకవి రాజము హేం దవర నభాభ వనమును (బవేశిం చెను, 
కవిసార్వభౌముడు సభలో నడుగిడుచుండ గిరివర్లం'బెల్ల నూ 
టాడునట్లు సభాసదు లెల్ల రు జయజయధ్యానము లొనరించిరి, 

అర్హ పాడా ది సమసోపచారములను, సమస్త సాకార 
ములను సా[మాజ్ఞ యెన యనితల్లి చీర వీరభ (దారెడ్డిచేతనల్లాడ 
చేయించెను, (ప్రతినీర వెనుకనుండి రపవగుంఠనము సరిచేసి 
కొనుచు సభ క్రికముగ నమస్కరించిన రాణి యనితల్లి సి 
(క్రీ) నాథులు “దీర్ణసుమంగళీథ వో యని తన పవి(త్ర దివ్య 
వాక్కుతో నాశీర్వదిం చెను. 

అంత సా[మాజ్ఞి యాజ్తానుసారము; (పధానిమైన యరి 
యేటిలింగనామాత్యులు క్రీనోథక్షవీందులను రాజము హేంద్ర 

వరాస్థానక వ్రులుగ నియమించిన ట్లాధి కారిక మైన (ప్రకటన 

యొనరించి యందులకు తగిన వైదిక లౌకిక విధులను నిర్వర్శి 0 
చెను. 

పిదప శీనాథులు వీరభద్రారెడ్డి (పభ్యతులతో నిష్టా 
గోష్టి యొనళ్చుచు "నన్ను గురి. ంచీ మోకర్చించిన యాయువక్ష 
బేడి శ? యని ననుచు (ప్రశ్నించెను, 
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“ఇపుడావ్య కె యువకుడుకౌడు, యువతి. రాణి వారి 
వారాంబవారి కొలువునం దున్నది. అదిగో వచ్చుచున్నది. 
ఆమెకు త్వరలో వివాహమగున ట్లాలీర్వదింవు” డని సూరన్న 

రెడ్డి ప్రకిసీరవెలువడి వచ్చు చున్న విజయాంబికను జూవీం చెను. 
“వూ చెల్లలు హారిహారాంబనుకూడ నశు దీవింప్రు” 

డని యనితల్సి (ప్రతిసీర వెనుకనుండి పలికెను. వారిహారాంబ 
కుహానాకోపముతో ననితల్లి వంక జూ చెను. 

(పతిసీథ వెనుకనుండి నమస్కరించిన పారిహారాంబను 
తనను సమ్రా్థించి పాడాభివందన మాశచరించిన విజయాంవికను 
“క్మీళుతేవ కల్యాణ (పాపి రస్తు” అనుచు (శ్రీనాథు లాళీర 

లంచిరి. ఆ యాశీర్యాదమును విన్న వేవూ రెడ్డికి బాచయ్యకు 
నొజలు ఫులకరిం చెను, 

అనంతరము (శ్తీనాథ్గులు విజయాంబికను జూచి 

ఈ నరస్సునందు సంధ్యావందన 'మొనర్ప్చుచున్న నన్ను గమనించి 

"ఠాజమ హేం(ద్మప్రభువుల కడకు నీవు తీసికొని వెడలనిచో నా 
యంగేటచేనై వారియొద్ద "కేతెంచెడి యవకాశము లభిం చెడిది 

"కాదు, వారును నే నచట నుండుటను గమనింఫక యుందురు. 

సివలన రాజమహేం[ద్రవర రనజ్ఞులకును నాకునుసంధాన మైన ది 

నాకీ విధముగ గాతమిాస్నా నమును భీ మేశర ధ్యానమును 
లభింపజేసిన నీకేజేని బహుమతి నీయదలచితిని. కోరుకొను” 

మనెను . D 
అ తాం టో 
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విజయాంబిక దోయిలించి “కవిసార్వభామా ! నాకు 

వేజు కోరిక యేమియు లేదు, కొండసీటిలో “పెదకోమటివేమ 

(పభువుచే బంధితులై న నా తల్లి దం్యడులను విడిపిం చుకొనవలె 

ననివా(త్ర మున్నది” యనను, 

కబ్రశ్టే కానిమ్ము. ఇంకను పెదకోమటి వేమ నా మాటను 
నమాడరించునను నమ్మకము కలదు. ఒకటి రెండు రోజులలో 

హపొండపీటిక్ కబురుచేసి సీ తల్లి దండు అను విడివింతు” నని 
(శీనాథు లభయమిచ్చెను. విజయాంబిక 'మపో్యపసాది మని 
నమశక్క_60 చెను 

అంత నల్లాడలేచి “కవిసార్య భామా 1 మాకాటయ 
చేమ (ప్రభోని సంకల్పబలమువలనను, రాజము హేం(ద్రవర | పజల 
యద్భష్టాధఢికర్ణము వలనను తాము మా యా స్థానమునకు విచ్చేసి 
తిరి. నా కెంతయు నానందముగ నున్నది. మోరాకితో కాటయ 
వేమ్మపభోనునకు నేనిచ్చిన వాగ్డానములన్ని యు సఫలమైన ళ్లు ! 
కమారగిరి (ప్రాణములను మా(తము కాపాడజాలక పోయితిని, 
అది యొకటియే నా వృదయమునకు తీరని న్యభధయె బాధించు 
చున్నది. ఈ బాధ్యతల నన్నిటిని నే నిక వహింపజాలను, వ 
అన్న యామాత్యు లకో నా బాధ్య తలప్పగిం చి, కాళీ వెడలవలె 
ఫని యభిలపి.0చుచున్నాను, డానికి ముందుగ నొక [గ మేనవి,. 
'రాఖమ హేం(ద్రవర స్మామాజ్ఞి యెన మా యనితల్లీ కంకికముగ 
నొక (పబంధమును తాము విరచింప వేడెదను, అందును కాశీ 
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వృత్తాంత మైనచో నాబోంట్లకు కూడ తేరణోపాయనుగు” నని 
విన్న విం చెను. 

(శ్రీనాథులు సమాధానమోయక' మిన్న కుండిరి, 
ఇంతలో |ప్రతినసీర వెనుకనుండి యనితల్లి “వతద్దంంథ 

మును మత్సా/విభోన కంకితముగ నీయ (బార్హని యనెను. 

(క్రీనాథు లప్పటికిని నమాధాన మాయ లేదు. 

ఇప్పటికే భీమఖండమును రచించు బాధ్యతను స్వీకరిం 
చితినిగదా, మరల నీ బాధ్యతను సీకరించినచో "రెండు కార్య 
భారముల నొశే కాలమున నిర్వహించుట యెట్లాయని [నీనా 

ఢథుఅం సంళ యించుచున్న ట్టు పశేంగితావగాపియెన యన్న 

ధ్రజానాత్త్య లు (గహీం చెను. (ప్రభువుకంకె ముందమాతుున 

కంకితమర్స్గ : కగంథము విరభించుట సమంజసముగ నుండదనితల 

చెను, అతని తలపులు కనులలో కన్సింప, కానీఖండ రచనానం 

తరమే భీవుఖండర చన (ప్రారంభింప వచ్చునని నిశ్చయించుకొని 

అన్నయామాత్యులవై వు సాభిి పాయముగ నొకమారుమూాచి 

తుదకు కాశీఖండ రచనకు తన యంగీకార మును సగెరవముగ 
(నీనాథుడు "ఇెల్పెను, 

అంత్య ఏరభ (దాెడ్డి కరర్ప్చ్పూరతాంబూలమును రత్నము 

లను పట్టువ న్ర్ర ములను బంగరుప ళ్ళర మున నుంచి (శీనాథులకు 

సమర్చిం చెను, 

(శ్రీనాథులును లేచి కానుకల నందుకొని మనస్సులో 
వి శ్వేశ్వరునిధ్యానించి, పీరభ(క్రారెడ్డి పె నత్షతలు పువృములు 

జల్లి యాశీర్వదించి తన (శ్రావ్య గంభీర కంఠముతో నిట్లుపలికెను, 
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ఇ ర్రీ) కానీనగ రాధి రాజ్య పదపీ సింహాసనా భ్యాసి లో 

కె కగామణి విశ్వనాథుడు విశాలాశ్షీ మనోభర, సు 

న్లోకుస్ దొడ్లయ యల్ల భూవరతనూజున్ వీర (శర 

ఘూ 2 కాంతుంజగ నొబ్బగండని మహైశ పర్యాన్యియెంజేయుతేన్ స్ట 

ఆ దివ్యవాణి ఫంఖారావమువలె నమస్త రాజమ హేం|(ద 

వర సొామాజ్యమునందును మార్మో గను, ఆస్యరము విజ 

యాంపీకా బాచయ్యల మనస్సులలోను, వేమారెడ్డి హారివా 

రాంబల హృదయములలోను, వరదారెడ్డి శ్యామలాం౦బల తల 

వులలోను, కల్యాణగీతికవ లె మంగళ పదముగ వినిసిం వెను, 

(గ్రీనాథకపీం(ద్రుల గంభీరవాక్కు.ను, దివ జ్ఞల రూప 

మును హృదయమున బవేశించుటతో, వేమారెడ్డి బాచయ్య ల 
వంటి విరాగుల కనురాగోదయమును, వరదా రెడ్డివంటి విలాన 
మూర్తులకు జ్ఞానోదయమును కలిగినట్టయి, అశేవ రాజ 
మ హేంద్రవర (వ్రజాజీవితమున శే మహోదయ మెనట్లుతో చినది, 

ఇతి శివమ్ 


